โรงเรียนบ้านท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีแผนในการบริหารจัดการ
เพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารการศึกษา โดยมีสาระสาคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้นการพัฒนา โครงการ กิจกรรมและงบประมาณ โดยมีการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจาปีกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกาหนดยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท การขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ยั่งยืน การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2562 ฉบับนี้ จะบรรลุตามเป้าหมายความสาเร็จที่วางไว้ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทางการศึกษาและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการระดมสรรพกาลัง ร่วมกันผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งยังเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ต่อการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งสู่จุดหมายสุดท้าย คือ การพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน ให้บรรลุตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนจะต้องดาเนินการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และข้อเสนอแนะของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กาหนด การบริหารจัดการของสถานศึกษาโดยยึด
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ยึดหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนบ้านท่าเกษม เป็นเครื่องมือและแนวทางใน
การปฏิบัติงานตามกิจกรรมของแผนที่วางไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนและผู้เรียน พร้อมกับบริหาร
จัดการงบประมาณให้มีความคุ้มค่า มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครู
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง โรเรียนขอขอบคุณผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดทาให้สาเร็จลุล่วงโดยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นเข็มทิศในการปฏิบัติ
กิจกรรมตามแผนงานโครงการที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี
โรงเรียนบ้านท่าเกษม

สำรบัญ
เรื่อง
คำนำ
สำรบัญ
บทนำ
-ประวัติโรงเรียนบ้านท่าเกษม
-ทาเนียบผู้บริหาร
-ข้อมูลพื้นฐาน
-สภาพปัจจุบันของโรงเรียนบ้านท่าเกษม
-แผนผังแสดงเขตที่ตั้งของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
-แผนภูมิการบริหารงานของโรงเรียนบ้านท่าเกษม
-จานวนนักเรียน
-ข้อมูลบุคลากร
-จานวนบุคลากรแยกตามระดับ/วุฒิ/ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
-อาคารเรียน/อาคารประกอบ
-ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
-ภารกิจของโรงเรียน
-การดาเนินงานทั้ง 4 งานของโรงเรียน
-สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับปฐมวัย
-สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับประถมศึกษา
-แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561
-คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
-ผลการทดสอบระดับชาติ NT
-ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
แผนปฏิบัติกำร
-โครงการสู่กิจกรรม
-งบประมาณที่ได้รับ
-งบประมาณแยกตามโครงการ
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สำรบัญ (ต่อ)
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รำยละเอียดโครงกำร
-โครงการพัฒนาวิชาการ
-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา
-โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
-โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
-โครงการการจัดการศึกษาปฐมวัย
-โครงการส่งเสริมศักยภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-โครงการจ้างเหมางานบริการในโรงเรียน
-โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
-โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
-โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สถานศึกษากับชุมชน
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
-โครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้
-โครงการนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ
ภำคผนวก
-คาสั่งโรงเรียนบ้านท่าเกษม
-บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
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42
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59
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75

บทนำ
ประวัติโรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม
โรงเรียนบ้านท่าเกษม เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2481 อาศัยเรียนใต้ถุนบ้านพักคนงานโรงเลื่อยจักรของ
นายเหลียงฟอง ซึ่งเป็นเจ้าของโรงเลื่อยมอบให้เป็นสถานที่เรียนต่อมาปลูกเป็นตัวอาคาร มีเสาหลังคามุงสังกะสี เรียนกับ
พื้นดินจนชารุด รื้อปลูกใหม่โดยงบประมาณ 33,000 บาท ราษฎรสมทบอีก 40,000 บาท เป็นอาคารเรียนแบบ
ป.1 ซ ขนาด 3 ห้องเรียน เปิดอาคารเรียนเมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2508 เป็นอาคารเรียนหลังที่ 1 เมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2505 สร้างอาคารหอประชุมขนาด 28 x 8 ตารางเมตรโดยประชาชน และโรงเลื่อยจักรพนมไพร บริจาค
24,000 บาท เมื่อ พ.ศ. 2510 ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ขนาด 3 ห้องเรียน โดยใช้เงินงบประมาณ 40,000 บาท
เป็นอาคารเรียนหลังที่ 2
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2521 ได้สร้างอาคารเรียนแบบ 008 ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณ 155,000 บาท
เป็นอาคารเรียนหลังที่ 3
อาคารเรียนหลังที่ 4 สร้างเสร็จและเปิดใช้เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2523 เป็นอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ขนาด 4
ห้องเรียน และเมื่อมิถุนายน 2540 มีผู้บริจาคสร้างอาคารเรียนหลังใหม่อีก 1 หลัง ขนาด 4 ห้องเรียน ใต้ถุนสูง แบบ 008
ไม่มีมุข เป็นอาคารเรียนหลังที่ 5
ปี พ.ศ. 2559 ได้รับอนุมัติรื้อถอนอาคารเรียน 008 ขนาด 4 ห้องเรียน และในปีงบประมาณ 2560 ได้รับ
งบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ใต้ถุนโล่ง จานวน 1 หลัง ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณ
3,180,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และได้มีผู้บริจาคต่อเติมอาคารชั้นล่างจนแล้วเสร็จ เป็นเงิน
700,000 บาท
ปีงบประมาณ 2561 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 201/25 จานวน 1 หลัง
งบประมาณ 1,059,300 บาท แล้วเสร็จวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ปัจจุบันมีครู 14 คน มีอาคารเรียน 4 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง เรือนพยาบาล 1 หลัง
ศาลาเอนกประสงค์ (ศาลาล้นเกล้า) 1 หลัง อาคารกิจกรรมสหกรณ์ 1 หลัง อาคารห้องสมุด 1 หลัง
ค่ายลูกเสือ 1 ค่าย (ประกอบด้วยกองอานวยการ 1 หลัง อาคารประกอบค่ายลูกเสือ 7 หลัง) ส้วม 3 หลัง 15 ที่
สระน้า 2 สระ อาคารอเนกประสงค์ 201/25 1 หลังอยู่ในบริเวณ ที่ดินของโรงเรียน 63 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา
ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี นักเรียน 308 คน ชาย 163 คน หญิง
145 คน จานวน 13 ห้องเรียน เขตบริการของโรงเรียน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 12 ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว
และมีนักเรียนนอกเขตบริการ หมู่ที่ 6 ตาบลโนนหมากเค็ง และหมู่ที่ 1 ตาบลห้วยโจด อาเภอวัฒนานคร โรงเรียน
ตั้งอยู่เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทร. 0-3724-7304

ทำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ - สกุล
นายประดิษฐ์ โอฬารวงษ์
นายเกียรติ กันพวง
นายสละ ทรัพย์สมบูรณ์
นายบุญเลี้ยง ท่าสะอาด
นายวีระ สุกใส
นายโพ กันบัวลา
นายสนอง สมเชื้อ
นายนรินทร์ เทพวารินทรามาศ
นายศิริ อาลัยลักษณ์
นายโพ กันบัวลา
นายมังกร แก้วพัฒน์
นายธีรศักดิ์ เจิมมงคล
นายมนตรี บุญสมนึก
นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์

ตำแหน่ง
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง
2491 - 2496
2496 - 2497
2497 - 2497
2497 - 2497
2497 - 2499
2499 - 2501
2501 - 2503
2503 - 2507
ก.ค. 2511 – ก.ค. 2532
ก.ค. 2511 – ก.ค. 2532
ก.ค. 2532 – ก.ย. 2553
พ.ย. 2553 – ก.ย. 2557
พ.ย. 2557 – ก.ย. 2562
พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน

หมำยเหตุ

ข้อมูลพื้นฐำน

ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านท่าเกษม

ที่ตั้ง

117 หมู่ที่ 9 ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เนื้อที่

63 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา

สีประจำโรงเรียน

ชมพู-เขียว

ตรำประจำโรงเรียน

เป็นรูปดอกบัวมีเจดีย์ครอบ ส่วนบนมีรัศมีกระจายออก มีความหมาย
คือ ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความดี รัศมีคือการกระจายความดีออกไป
ด้านล่างมีปรัชญาของโรงเรียนว่า

“ ปลูกฝังคุณธรรม นำควำมรู้ สู่สังคม ”

ปรัชญำของโรงเรียน

ปลูกฝังคุณธรรม นาความรู้สู่สังคม

คำขวัญของโรงเรียน

มีระเบียบวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม

พุทธศำสนำสุภำษิต

ปัญญาว ธเนน เสยโย ปัญญาเทียว ประเสริฐกว่าทรัพย์

อัตลักษณ์

เพียงพอ...ดี

เอกลักษณ์

เด็กดี ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ

สีประจำโรงเรียน

ชมพู-เขียว
สีชมพู หมายถึง ความสุภาพ อ่อนน้อม อ่อนหวาน
สีเขียว หมายถึง ความสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรือง สดใส

ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
รองผู้อำนวยกำร ฯ
ปัจจุบัน

นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์
มีข้าราชการครูทั้งหมด 13 คน ชาย 1 คน หญิง 12 คน
มีนักเรียนทั้งหมด 308 คน ชาย 163 คน หญิง 145 คน

สภำพปัจจุบันของโรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านท่าเกษม ตั้งอยู่เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครู 13 คน นักเรียน 308 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ 1 คน มีพื้นที่ในเขตบริการหมู่ 2 ,
9 , 12 ตาบลท่าเกษม และพื้นที่นอกเขตบริการ หมู่ 1 ตาบลห้วยโจด และหมู่ 6 ตาบลโนนหมากเค็ง อาเภอวัฒนา
นคร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
จะให้ผลสนองตามพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ กาหนดการจัดระบบบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประสานงานและ
ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนตามศักยภาพ และที่สาคัญที่สุดคือ การจัดการด้านงบประมาณให้สนองต่อนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด โดยศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ตามสภาพจริง เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์และกรอบงบประมาณรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลาง 5 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2565
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะอยู่ไกลชุมชน สภาพทางเศรษฐกิจผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอ
ต่อรายจ่าย ฐานะความเป็นอยู่ในระดับดีประมาณร้อยละ 20 ระดับปานกลางประมาณร้อยละ 50 และยากจนประมาณ
ร้อยละ 30 สังคมส่วนใหญ่ปลูกบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกันในแบบ เครือญาติ มีบางส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งเป็นชุมชน
แบบร้านค้า มีประชากรประมาณ 8,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนเป็นกลุ่มบ้านเล็ก ๆ มีป่าล้อมรอบ ห่าง
จากชุมชนใหญ่ประมาณ 1,500 เมตร มีเส้นทางคมนาคมผ่านหน้าโรงเรียน อาชีพหลักของชุมชน คือ การทาเกษตรกรรม
ทาไร่ ทานา ทาสวน เลี้ยงไก่ และ รับจ้าง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ และฐานะของประชาชน โดยรวมเอื้อประโยชน์ใน
อาชีพดังกล่าว ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีงาน
สงกรานต์ การรดน้าดาหัว ประเพณีงานบุญกลางบ้าน วันขึ้นปีใหม่ งานบุญเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง วันสาคัญทาง
ศาสนาต่างๆ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร้อยละ

80 ประกอบอาชีพ รับจ้าง

ร้อยละ 100 นับถือศาสนา

พุทธ

ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้เฉลี่ยต่อปี 30,000 บาท
เส้นทางคมนาคม การเดินทางเข้าสู่โรงเรียนบ้านท่าเกษม สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ตามเส้นทางหลวง
หมายเลข 33 หรือถนนสายสุวรรณศร สระแก้ว - อรัญประเทศ ผ่านศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว จากศูนย์ราชการฯ
ถึงตาบลท่าเกษม ระยะทาง 3 กิโลเมตร ทางเข้าโรงเรียนบ้านท่าเกษมอยู่บริเวณถนน รพช. ท่าเกษม -คลองทราย
กิโลเมตรที่ 2 จะมีทางแยกเข้าโรงเรียน ประมาณ 20 เมตร เส้นทางไปมาสะดวก ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน โรงเรียนอยู่ห่างจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประมาณ 6 กิโลเมตร ส่วนการ
เดินทางด้วยรถไฟ สายกรุงเทพ ฯ - อรัญประเทศ ผ่านสถานีรถไฟสระแก้ว ถึงสถานีพักรถบ้าน ท่าเกษม ระยะทาง 12
กิโลเมตร โรงเรียนอยู่ห่างสถานีพักรถบ้านท่าเกษม ระยะทางประมาณ 100 เมตร

ในด้านการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเกษมเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับผิดชอบจัดการศึกษา
2 ระดับ คือระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้เด็กในวัยนี้ ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาเต็มศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความพร้อมในการเข้าเรียนระดับประถมศึกษาอย่างเสมอภาคเท่า
เทียมกัน และ ระดับประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับ ได้เรียนจนจบหลักสูตร มีความรู้ ทักษะ
เจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

แผนผังแสดงเขตที่ตั้งของอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง
N

14

14

14

14

14

14

6
21

14

14

7
22

20

13

13

13

12
8

9

1

4

5

12

3

16

15
11
2

19

10

18

1. อาคารเรียน สปช. 105/26
2. อาคารเรียนแบบ ป 1 ก
3. อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
4. อาคารเรียนแบบ 008
5. อาคารอเนกประสงค์ สปช. 201/26
6. โรงฝึกงาน
7. โรงอาหาร
8. อาคารเรียน
9. ห้องกิจกรรม
10. อาคารศาลาล้นเกล้า
11. เรือนพยาบาล
12. สระน้า
13. ส้วมซึม
14. ค่ายลูกเสือถาวร
15. สนามฟุตบอล
16. สนามวอลเลย์บอล
17. สนามวอลเลย์บอล
18. ศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้
19. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเกษม 20. เตาเผาถ่าน
21. แปลงเกษตร
22. โรงจอดรถ

17

แผนภูมิกำรบริหำรงำนโรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1
นำยเอกพงศ์ บุตรสงฆ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน

ว่ำง
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

คณะกรรมกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
................................................................................

การบริหารวิชาการ

นางปนัดดา ดุลชาติ

---------------------------------------------------------การบริหารงานบุคลากร
การบริ
หารงบประมาณ

การบริหารทั่วไป

นางขะจี บุญสมนึก

นางอุไรรัตน์ นิยมสิทธิ์

นางปราณี อาทิตย์วงษ์

นางสมหมาย บรรดิษเสน

นางปราณี อาทิตย์วงษ์

นางสายใจ ถานะวร

นางวรรณา

ชมภู

นางปราณี อาทิตย์วงษ์

นางวาสนา พูลชาติ
นางอุไรรัตน์ นิยมสิทธิ์

นางวาสนา พูลชาติ

นางวาสนา

พูลชาติ

นางปราณี อาทิตย์วงษ์

นางจรัสศรี เพียแก้ว

น.ส.ดาราวรรณ กันบัวลา
น.ส.จีราวรรณ ศรีอริยานนท์

นางสมหมาย บรรดิษเสน

จำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562
( 10 พฤศจิกำยน 2562 )
รวม

อนุบาลปีที่ 2

จำนวนนักเรียน
ชำย
หญิง
19
25

อนุบาลปีที่ 3

17

19

36

36

44

80

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

23

11

34

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

21

21

42

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

20

18

38

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

16

16

32

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

17

18

35

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

27

15

42

รวมระดับประถมศึกษำ

124

99

223

รวมทั้งหมด

160

143

303

ระดับชั้น

รวมระดับปฐมวัย

44

ข้อมูลบุคลำกร
เพศ
ประเภท
บุคลำกร

ระดับกำรศึกษำสูงสุด
ต่ำกว่ำ

สูงกว่ำ

ป.ตรี

อำยุ
เฉลี่ย

ประสบกำรณ์
สอนเฉลี่ย

ชำย

หญิง

รวม

ผู้อานวยการ

1

-

1

-

-

1

54

20

รองผู้อานวยการ

-

-

-

-

-

-

-

-

ครูผู้สอน

-

12

12

10

2

53

30

ครูอัตราจ้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

นักการ/ภารโรง

-

-

-

-

-

-

-

-

ครูเด็กพิเศษ

-

1

1

-

1

-

27

3

ธุรการโรงเรียน

-

1

1

-

1

-

28

1

1

13

14

-

11

3

40

13.50

รวม

ป.ตรี

ป.ตรี

- สอนตรงตามวิชาเอก-โท 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00
- สอนตรงตามความถนัด
ประเภท

9 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00

ครูผู้ช่วย

คศ. 1

คศ. 2

คศ. 3

คศ.4

ผู้อานวยการ

-

-

-

1

-

รองผู้อานวยการ

-

-

-

-

-

ครูประจาการ

-

1

-

11

-

รวม

-

1

-

12

-

จำนวนบุคลำกรจำแนกตำมระดับ / วุฒิ / ภำระหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์

ตำแหน่ง อันดับ
ผู้อานวยการ ค.ศ. 3

วุฒิ
กศม.

วิชำเอก
บริหารการศึกษา

หมำยเหตุ
-

2 นางสมหมาย บรรดิษเสน

ครู

ค.ศ. 3

ค.บ.

บริหารการศึกษา

สอน ป.2/2

3 นางอุไรรัตน์ นิยมสิทธิ์

ครู

ค.ศ. 3

ค.บ.

คหกรรมศาสตร์

สอน ป. 2/1

4 นางวรรณา ชมภู

ครู

ค.ศ. 3

ค.บ.

สังคมศึกษา

สอนอนุบาล 3

5 นางสายใจ ถานะวร

ครู

ค.ศ. 3

ค.บ.

คหกรรมศาสตร์

สอน ป.1/1

6 นางปนัดดา ดุลชาติ

ครู

ค.ศ. 3

ศษ.บ

ประถมศึกษา

สอน ป.5

7 นางขะจี บุญสมนึก

ครู

ค.ศ. 3

ศษ.บ

ประถมศึกษา

สอน ป.3/1

8 นางวาสนา พูลชาติ

ครู

ค.ศ. 3

ค.บ.

สังคมศึกษา

สอน ป.1/2

9 นางจรัสศรี เพียแก้ว

ครู

ค.ศ. 3

ศษ.บ.

สุขศึกษา

สอนอนุบาล 2

10 นางปราณี อาทิตย์วงษ์

ครู

ค.ศ. 3

ค.บ

คหกรรมศาสตร์

สอน ป.3/2

11 นางกนกพิชญ์ ไพลดา

ครู

ค.ศ. 3

กศ.ม.

บริหารการศึกษา

สอน ป.5/2

12 น.ส.จีราวรรณ ศรีอริยานนท์

ครู

ค.ศ. 1

กศ.บ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

สอน ป.6/1

13 นางสาวดาราวรรณ กันบัวลา

ครู

ค.ศ. 3

กศ.ม.

บริหารการศึกษา

สอน ป. 6/2

14 นางสาวธิดารัตน์ ผิวดา

ครูเด็กพิเศษ

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

สอนเด็กพิเศษ

15 นางสาวกุลธิดา สระแก้ว

จนท.ธุรการ

ค.บ.

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

ธุรการ
โรงเรียน

อำคำรเรียน / อำคำรประกอบ
ประเภท
อาคารเรียนถาวร
โรงฝึกงาน
โรงอาหาร
อาคารห้องสมุด
เรือนพยาบาล
อาคารสหกรณ์
ศาลาล้นเกล้า
ค่ายลูกเสือถาวร
ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
ส้วมซึม
อาคารอเนกประสงค์

จำนวน
4
1
1
1
1
1
1
8
1
3
1

หมำยเหตุ

ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
ร้อยละเฉลี่ยแต่ละระดับชั้น

ป.1
100
100
100
100
100
100
100
100

ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ป.6
100
100
100
100
100
100
100
100

เฉลี่ย

100

100

100

100

100

100

100

100
100
100
100
100
100
100
100

ภำรกิจของโรงเรียน
1. ด้ำนผู้เรียน
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา โดยเชิญวิทยากร ภายนอกมาให้ความรู้
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการอาหารกลางวัน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในด้านอาหาร
กลางวัน และจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในกระบวนการเรียนรู้และ
จัดโครงการปฏิบัติธรรมสู่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการนานักเรียนเข้าร่วมประกวด แข่งขันทางวิชาการ
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนรักการอ่าน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและจัดหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่
เหมาะสมแก่วัย และความสนใจของนักเรียนเพิ่มขึ้น
1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคน มีความตระหนักในการทาความดี ละเว้นความชั่ว รู้จักทาประโยชน์
ต่อสังคม
1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1.9 นักเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตาม หลักสูตรสถานศึกษากาหนด

1.10 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
2. ด้ำนครูผู้สอน
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างต่อเนื่อง
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาโดยการศึกษาดูงาน ประชุม อบรม สัมมนา ตลอดจนการทาผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการเข้าประกวดแข่งขัน
เพื่อการพัฒนาตนเอง
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ในทุกกระบวนการเรียนรู้
2.4 พัฒนาครูทุกคนให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนได้
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
3. ด้ำนผู้บริหำร
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างต่อเนื่อง
3.2 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน
3.3 ส่งเสริมการจัดทาสื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นโดยนาวิทยากร/ภูมิปัญญา ท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
3.5 ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้อยู่เสมอ
3.6 ส่งเสริมการบริหารจัดการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วน เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
3.7 ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
3.8 ส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในการบริหารงบประมาณโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง
3.9 ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

กำรดำเนินงำนทั้ง 4 งำนของโรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้กาหนดงานไว้ 4 งานหลัก ซึ่งแต่ละงานมีเป้าหมาย ดังนี้
1. เป้ำหมำยด้ำนงำนบริหำรวิชำกำร
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนรู้เป็นสาคัญ
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณีไทย และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

4. มีการวัดผลประเมินผล การเรียนรู้ตามสภาพจริง
5. ส่งเสริมให้มีการนิเทศติดตามผล เพี่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
6. จัดทาเอกสารธุรการประจาชั้นอย่างมีระบบและเป็นปัจจุบัน
2. เป้ำหมำยงำนบริหำรงบประมำณ
1. บริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเงินและพัสดุ
2. บริหารงบประมาณให้มีความรวดเร็วถูกต้อง โปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพต่อ นักเรียนสูงสุดโดยเน้นความ
ประหยัด
3. เป้ำหมำยงำนบริหำรงำนบุคคล
1. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
2. สนับสนุนข้าราชการครูให้มีการพัฒนาตนเองและสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
3. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ บุคลากรในโรงเรียน
4. ส่งเสริมบุคลากร ศึกษาดูงานนอกสถานที่
5. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคลากร
4. เป้ำหมำยงำนบริหำรงำนทั่วไป
1. พัฒนาห้องเรียน ให้อยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
2. ส่งเสริม พัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และการศึกษาค้นคว้า
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
4. ส่งเสริมให้มีการผลิต และจัดหาสื่อ เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. ปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภค ในโรงเรียน ให้เพียงพอ กับบุคลากรในโรงเรียน
6. ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ให้มีความร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย
7. จัดสร้างโรงอาหารและที่รับประทานอาหารให้เพียงพอกับบุคลากรในโรงเรียน
8. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จำแนกตำมกลุม่ ตัวบ่งชี้
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน :ระดับกำรศึกษำปฐมวัย (2-5 ปี)
ประเภทโรงเรียน
1. กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีควำมพร้อมศึกษำต่อในขั้นต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้น
เด็กเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำร
พัฒนำสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
2. กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ง
สถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ
3. กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบำทของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับ
มำตรฐำนรักษำมำตรฐำน และพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
คะแนนรวม

น้ำหนัก
คะแนน

คะแนน ที่ได้

ระดับคุณภำพ

5.00
5.00
5.00
10.00
10.00

4.00
4.00
4.50
8.00
8.00

ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

35.00

31.00

ดี

15.00

13.50

ดีมาก

5.00

4.89

ดีมาก

2.50

2.50

ดี

2.50

2.50

ดี

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.00

ดี

100.00

87.39

ดี

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินจำกภำยนอก
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
จุดเด่น
1. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม สถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เด็กมี
วินัยและรู้ผิดชอบสมวัย สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
2. ผลการดาเนินงานตามโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาได้
จัดทาโครงการ 3 D โรงเรียนสีสวย กิจกรรม “ ต้นกล้าสีขาว” สอดคล้องกับ Drug free ในกิจกรรม
“ ฝากใจ...ไว้กับบ้าน” ปลูกฝังคุณธรรมความมีเมตตากรุณาต่อสัตว์ สร้างความรู้ด้วยตนเอง ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน
และได้ปฏิบัติจริง เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผู้ปกครองและชุมชน
เห็นความสาคัญและภาคภูมิใจในโครงการนี้ การดาเนินโครงการเป็นไปตามระบบตามวงจรคุณภาพ ( PDCA )
3. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยดาเนินการโครงการ 3 D โรงเรียนสีสวย ลงในแผนปฏิบัติการประจาปี
สถานศึกษามีการดาเนินการโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบมีกิจกรรมสาหรับพัฒนาแต่ละกิจกรรม ส่งผลให้เด็กมีสัมมา
คารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาไพเราะ รู้กาลเทศะ มีความกตัญญู มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กล้าแสดงออก
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม มีจิตสานึกในความเป็นไทย แสดงความเคารพตามวัฒนธรรมไทย ขยัน
ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม
จุดที่ควรพัฒนำ
1. ครูขาดการปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กตามวัย
อย่างเหมาะสมตามบริบทของท้องถิ่น
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยต้องการให้ครูผู้สอนเน้นในเรื่องการ
อ่าน การเขียนได้ ไม่คานึงถึงพัฒนาการตามวัยของเด็ก
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.
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ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. ครูควรปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถใช้งานได้จริง การใช้เทคโนโลยีต่างๆอย่างต่อเนื่อง
2. ควรจัดประชุมผู้ปกครองชี้แจงถึงวิธีการจัดการเรียนการสอน ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการตาม
วัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จำแนกตำมกลุม่ ตัวบ่งชี้
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน :ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ
ประเภทโรงเรียน
1. กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่
พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรพัฒนำสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยใน
โดยสถำนศึกษำ และต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ
ปณิธำน พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของ
กำรจัดตั้งสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อน เป็นเอกลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบำท ของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อ
ยกระดับ มำตรฐำน รักษำมำตรฐำน และ
พัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
คะแนนรวม

น้ำหนัก
คะแนน

คะแนน ที่ได้

ระดับคุณภำพ

10.00

9.87

ดีมาก

10.00

9.87

ดีมาก

10.00
10.00
20.00

9.69
8.00
13.40

ดีมาก
ดี
ดี

10.00

8.00

ดี

5.00

4.80

ดีมาก

5.00

4.89

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

4.00

ดี

5.00

5.00

ดีมาก

100.00

87.52

ดี

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินจำกภำยนอก
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จุดเด่น
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.
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1. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านทักษะกระบวนการ สามารถนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ด้วย
การใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ทัศนศึกษา เกมการละเล่น มาต่อยอดความรู้ชองผู้เรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการอ่าน การเขียน ฝึกผู้เรียนกล้าแสดงออกในการพูด สนทนาภาษาอังกฤษ ด้วยประโยค
ทักทาย การแสดงงานวิชาการในการแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร นิทานภาษา การใช้สื่อที่หลากหลาย ตามบริบท
ของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ครูควรใช้แหล่งเรียนรู้ การทัศนศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหลายแหล่งอย่างเป็นระบบ เพื่อนามาต่อยอดความรู้ที่ตนเองได้เรียนรู้อย่างมีทักษะกระบวนการ การจัดกิจกรรมทั้งใน
และนอกสถานศึกษามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานและตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แบบรำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2561
โรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว
ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 1
กลุ่มสาระ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา/พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
อังกฤษเพิ่มเติม

จานวนนักเรียนที่
ร้อยละของ
จานวน จานวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน (คน)
นร.
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ได้ระดับ 3 ขึ้นไป นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป
(คน)
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
3
5
0
1
2
3
6
3
6

8
5
2
5
6
4
4
2
5
4

4
4
5
8
5
1
2
2
4
3

2
2
4
4
2
6
6
7
3
1

2
2
3
4
5
4
5
1
9
5

6
8
11
7
13
11
10
9
4
6

22
21
15
17
13
17
15
18
17
20

30
31
29
28
31
32
30
28
30
31

65.22
67.39
63.04
60.87
67.39
69.57
65.22
60.87
65.22
67.39

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
กลุ่มสาระ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา/พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พลเมือง

จานวนนักเรียนที่
ร้อยละของ
จานวน จานวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน (คน)
นร.
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ได้ระดับ 3 ขึ้นไป นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป
(คน)
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
1
2
1
1
0
0
0
2
3

2
6
7
5
5
0
0
5
5
2

2
5
9
1
5
5
6
2
9
2

8
3
8
6
6
4
4
3
9
3

10
9
5
13
15
8
8
8
6
9

13
17
10
15
9
24
23
23
10
22

31
29
23
34
30
36
35
34
25
34

75.61
70.73
56.10
82.93
73.17
87.80
85.37
82.93
60.98
82.93

แบบรำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2561
โรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว
ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 3
กลุ่มสาระ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา/พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พลเมือง

จานวนนักเรียนที่
ร้อยละของ
จานวน จานวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน (คน)
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป นักเรียนที่ได้
นร.
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
ระดับ 3 ขึ้นไป
(คน)
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

1
1
1
1
0
0
1
1
1
1

0
1
1
1
0
0
0
0
0
0

2
3
2
0
0
0
0
0
2
1

2
5
5
4
4
3
1
4
7
2

8
5
10
8
2
2
2
2
2
8

4
3
4
8
10
12
11
7
9
6

7
4
3
4
7
5
9
12
3
2

10
12
8
8
11
12
9
8
10
14

21
19
15
20
28
29
29
27
22
22

61.76
55.88
44.12
58.82
82.35
85.29
85.29
79.41
64.71
64.71

ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 4
กลุ่มสาระ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา/พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
อังกฤษเพิ่มเติม

จานวนนักเรียนที่
ร้อยละของ
จานวน จานวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน (คน)
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป นักเรียนที่ได้
นร.
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
ระดับ 3 ขึ้นไป
(คน)
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
3
6
1
2
5
5
4
5
5

3
0
0
0
4
0
6
0
2
1

3
4
2
3
7
0
3
0
3
2

3
2
5
7
12
4
5
4
5
5

11
5
10
4
7
6
5
8
5
4

9
6
5
10
3
7
3
11
6
15

6
16
8
11
1
14
9
9
10
4

26
27
23
25
11
27
17
28
21
23

72.22
75.00
63.89
69.44
30.56
75.00
47.22
77.78
58.33
63.89

แบบรำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2561
โรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว
ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 5
กลุ่มสาระ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา/พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พลเมือง

จานวนนักเรียนที่
ร้อยละของ
จานวน จานวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน (คน)
นร.
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ได้ระดับ 3 ขึ้นไป นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป
(คน)
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
9
6
2
5
1
2
0
3
8

4
7
13
2
8
2
3
1
2
7

6
7
6
5
11
4
2
9
3
3

8
7
4
10
9
4
1
7
6
4

12
4
5
12
5
6
9
11
8
8

3
4
4
9
3
22
15
9
8
7

2
3
3
1
0
2
9
4
11
4

17
11
12
22
8
30
33
24
27
19

41.46
26.83
29.27
53.66
19.51
73.17
80.49
58.54
65.83
46.34

ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6
กลุ่มสาระ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา/พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พลเมือง

จานวนนักเรียนที่
ร้อยละของ
จานวน จานวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน (คน)
นร.
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ได้ระดับ 3 ขึ้นไป นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป
(คน)
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0
2
0

4
6
0
0
1
0
0
0
2
0

9
7
3
0
4
0
5
2
1
1

3
8
2
2
8
2
4
3
8
2

4
1
9
14
8
7
7
8
8
13

1
1
6
5
3
6
4
5
2
4

3
4
7
6
3
12
7
9
4
7

8
6
22
25
14
25
18
22
14
24

29.63
22.22
81.48
92.59
51.85
92.59
66.67
81.48
51.85
88.89

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 6
ปีกำรศึกษำ 2561
วิชำ
ชั้น
ป. 1
ป. 2
ป. 3
ป. 4
ป. 5
ป. 6
เฉลี่ย

ไทย

คณิต

วิทย์

สังคม

ประวัติ

76.29
74.18
73.03
72.42
66.13
64.38
71.07

76.55
75.79
71.68
75.16
63.59
65.94
71.45

73.56
71.92
69.65
70.46
63.61
74.01
70.54

73.71
76.69
71.39
74.08
69.06
74.31
73.21

70.90
73.49
71.29
66.46
62.91
68.74
68.97

สุข
ศึกษำ
75.37
80.01
75.47
74.30
72.44
77.14
75.79

ศิลปะ
74.26
80.21
75.33
68.82
72.79
70.79
73.70

กำร อังกฤษ (อังกฤษ)
งำน
หน้ำที่
74.32 74.32 (74.84)
79.16 72.92 78.37
72.56 71.36 74.24
73.70 70.91 (70.70)
69.48 72.80 66.26
75.46 69.59 73.87
74.11 71.98 73.05

ผลกำรทดสอบระดับชำติ (nt) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2560 - 2561
ควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำ

ปีกำรศึกษำ 2560
จำนวน
คะแนน
ผู้เข้ำสอบ
เฉลี่ย
31
48.57

ปีกำรศึกษำ 2561
จำนวน
คะแนน
ผู้เข้ำสอบ
เฉลี่ย
33
50.21

ผลต่ำงปี 2560
และ ปี 2561
(ค่ำเฉลี่ย)
+1.64

ด้ำนคำนวณ

31

36.12

33

46.32

+10.20

ด้ำนเหตุผล

31

47.74

33

48.31

+0.57

48.28

4.13

เฉลี่ยรวม

44.14

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O-net )
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ปีกำรศึกษำ 2560 - 2561
รำยวิชำ
ภำษำไทย

ปีกำรศึกษำ 2560
จำนวน
คะแนน
ผู้เข้ำสอบ
เฉลี่ย
37
41.27

ปีกำรศึกษำ 2561
จำนวน
คะแนน
ผู้เข้ำสอบ
เฉลี่ย
26
55.05

ผลต่ำงปี 2560
และ ปี 2561
(ค่ำเฉลี่ย)
+13.78

ภำษำอังกฤษ

37

28.78

26

35.67

+6.89

คณิตศำสตร์

37

34.59

26

33.65

-0.94

วิทยำศำสตร์

37

32.91

26

39.71

+6.80

41.02

+6.63

เฉลี่ยรวม

34.39

แผนปฏิบตั ิกำร

โครงกำรสู่กิจกรรม
โครงกำร
1. โครงการพัฒนาวิชาการ

กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
2. กิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. กิจกรรมคิดดี สร้างสรรค์สิ่งดี ชีวีสดใส
4. กิจกรรมรักการอ่าน
5. กิจกรรมพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ
6. กิจกรรมค่ายวิชาการ
7. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด
8. กิจกรรมคัดลายมือ
9. กิจกรรมปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์
10. กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติการ
11. กิจกรรมคัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วม
12. กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net

2. โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศทางการศึกษา 1. กิจกรรมเช่าพื้นที่เว็บไซต์
2. กิจกรรมปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
3. กิจกรรมปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
3. โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน

1. กิจกรรมการจัดทาแผนการนิเทศ
2. กิจกรรมคูม่ ือการนิเทศ

4. โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา

1. กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. กิจกรรมจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ
3. กิจกรรมจัดทารายงานประเมินตนเอง

5. โครงการการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

1. กิจกรรมลูกรักคนดี
2. กิจกรรมผลิตสื่อ
3. กิจกรรมอบรมผู้ปกครอง
4. กิจกรรมจัดทารายงานประเมินตนเอง

6. โครงการส่งเสริมคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

1. อบรม/สัมมนา
2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่

โครงกำร
7. โครงการจ้างเหมางานบริการในโรงเรียน

กิจกรรม
กิจกรรมจ้างนักการภารโรง

8. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1. กิจกรรมจัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2. กิจกรรมคัดกรองนักเรียน
3. กิจกรรมบันทึกการเยี่ยมบ้าน
4. กิจกรรมการให้ทุนการศึกษา

9. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

1. กิจกรรมกาจัดลูกน้ายุงลาย
2. กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส
3. กิจกรรมห้องพยาบาล
4. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
1. กิจกรรมวันออกพรรษา
2. กิจกรรมวันลอยกระทง
3. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
4. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
5. กิจกรรมวันไหว้ครู
6. กิจกรรมวันสุนทรภู่
7. กิจกรรมวันภาษาไทย
8. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
9. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา
10. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
11. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
12. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

10. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์

11. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สถานศึกษากับ
ชุมชน

1. กิจกรรมปฐมนิเทศ
2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
3. กิจกรรมสานสัมพันธ์โรงเรียนกับกับชุมชน

12. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 1. กิจกรรมผักสวนครัว
เศรษฐกิจพอเพียง
2. กิจกรรมสวนสมุนไพร

โครงกำร
13. โครงการการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน

กิจกรรม
1. กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
3. กิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียน

14. โครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน

1. ปรับปรุง อาคารเรียนและอาคารประกอบ
2. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

15. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 15 ปี

1. กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียน
2. กิจกรรมจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
3. กิจกรรมจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งบประมำณที่สถำนศึกษำ คำดว่ำจะใช้ใน ปีงบประมำณ 2563
ที่
1

2

3

รายการ
เงินคงเหลือ ปีงบประมาณ 2562
1.1 เงินอุดหนุน
1.2 เงินบารุงการศึกษา
เงินอุดหนุน (รายหัว) ที่จะได้รับ
308 คน
-ระดับการศึกษาปฐมวัย 79 x 1,700
-ระดับประถมศึกษา
229 x 1,900
รวมเงินที่ใช้ ปีงบประมาณ 2563 (1 + 2 )
เงินอุดหนุน (เรียนฟรี)
3.1 เงินคงเหลือ
3.2 เงินที่จะได้รับ

จานวนเงิน (บาท)
23,744.40
2,247.36
21,497.04
569,400.00
134,300.00
435,100.00
593,144.40
611,637.21
157,657.21
453,980.00

งบประมำณแต่ละโครงกำร/กิจกรรม ประจำปีงบประมำณ 2563
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
1. แผนงำนวิชำกำร

จำนวนเงิน

ผู้รับผิดชอบ

1.1 พัฒนำวิชำกำร

106,000

ครูปนัดดำ

-พัฒนาหลักสูตร

12,000

ครูปราณี

-ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

5,000

ครูขะจี

-คิดดี สร้างสรรค์ดี ชีวีสดใส

6,000

ครูปนัดดา

-รักการอ่าน

8,000

ครูสายใจ

-พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ

10,000

ครูกนกพิชญ์

-ค่ายวิชาการ

10,000

ครูปนัดดา

-พัฒนาห้องสมุด

17,000

ครูสายใจ

-คัดลายมือ

7,000

ครูวาสนา

-ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์

8,000

ครูจีราวรรณ

-จัดทาแผนปฏิบัติการ

3,000

ครูขะจี

-เด็กพิเศษเรียนร่วม

10,000

ครูวรรณา

-เพิ่มผลสัมฤทธิ์การทดสอบ o-net / nt

10,000

ครูจีราวรรณ

1.2 พัฒนำระบบงำนสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ

35,000

จีรำวรรณ

-เช่าพื้นที่เว็บไซต์

2,000

ครูจีราวรรณ

-ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต

10,000

ครูจีราวรรณ

-ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1.3 นิเทศกำรจัดกำรเรียนรูข้ องครูผู้สอน
-การจัดทาแผนการนิเทศ
1.4 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
-รายงานการประเมินตนเอง
-จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
-แผนพัฒนาการศึกษา
1.5 กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย

23,000
10,000
2,000
5,000
3,000
26,000

ครูจีราวรรณ
ผอ.เอกพงศ์
ผอ.เอกพงศ์
ครูดำรำวรรณ
ครูดาราวรรณ
ครูดาราวรรณ
ครูดาราวรรณ
ครูวรรณำ

-ลูกรักคนดี

5,000

ครูจรัสศรี

-ผลิตสื่อการเรียน-

15,000

ครูวรรณา

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

จำนวนเงิน

ผู้รับผิดชอบ

-อบรมผู้ปกครอง

3,000

ครูจรัสศรี

-รายงานการประเมินตนเอง

3,000

ครูวรรณา

80,000

ครูอุไรรัตน์

3.1 ส่งเสริมศักยภำพครูเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
-อบรม/สัมมา

45,000
5,000

ครูอุไรรัตน์
ครูอุไรรัตน์

-ศึกษาดูงานนอกสถานที่

40,000

ครูอุไรรัตน์

3.2 จ้ำงเหมำพนักงำนบริกำร
-จ้างภารโรง

81,000
81,000

ครูปรำณี
ครูปราณี

4.1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-จัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

15,000
5,000

ครูสมหมำย
ครูประจาชั้น

-คัดกรองนักเรียน

5,000

ครูประจาชั้น

-บันทึกการเยี่ยมบ้าน

5,000

ครูประจาชั้น

-

ครูวาสนา

4.2 โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ
-กาจัดลูกน้ายุงลาย

16,000
1,000

ครูจรัสศรี
ครูจรัสศรี

-ฟันสวยยิ้มใส

7,000

ครูจรัสศรี

-ห้องพยาบาล

5,000

ครูจรัสศรี

-ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

3,000

ครูประจาชั้น

4.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึง
ประสงค์
-วันออกพรรษา
-วันลอยกระทง
-วันพ่อแห่งชาติ
-วันเด็กแห่งชาติ
-วันไหว้ครู

37,000

ครูสมหมำย

2,000
3,000
2,000
5,000
3,000

ครูวาสนา
ครูปราณี
ครูดาราวรรณ
ครูสมหมาย
ครูวรรณา

2. แผนงำนบริหำรงบประมำณ
2.1 สาธารณูปโภค
-ไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์

3. แผนงำนบริหำรบุคลำกร

4. แผนงำนบริหำรทั่วไป

-ทุนการศึกษา

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

จำนวนเงิน

ผู้รับผิดชอบ

-วันสุนทรภู่
-วันภาษาไทย
-วันต่อต้านสิ่งเสพติด
-วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา
-วันแม่แห่งชาติ
-วันวิทยาศาสตร์
-ส่งเสริมคุณธรรม
4.4 ส่งเสริมควำมสัมพันธ์สถำนศึกษำกับชุมชน
-ปฐมนิเทศ
-ปัจฉิมนิเทศ
-สานสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน
4.5 พัฒนำแหล่งเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
-สวนครัว
-สวนสมุนไพร
4.6 พัฒนำคุณลักษณะผู้เรียน
-ประชาธิปไตยในโรงเรียน
-ลูกเสือ เนตรนารี
-กีฬาสีในโรงเรียน
4.7 ปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน
-พัฒนาและปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน
4.8 เรียนฟรีโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย
-หนังสือเรียน
-เครื่องแบบนักเรียน
-อุปกรณ์การเรียน
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งบสำรอง
-พัฒนาโรงเรียนรอบด้าน

1,000
5,000
1,000
4,000
5,000
3,000
3,000
18,000
5,000
10,000
3,000
13,000
10,000
3,000
15,000
10,000
5,000
5,000
40,000
40,000
453,980
170,785
106,140
105,110
71,945

ครูปนัดดา
ครูสายใจ
จรัสศรี
ครูสมหมาย
ครูสมหมาย
ครูจีราวรรณ
ครูสมหมาย
ครูวำสนำ
ครูวาสนา
ครูจรัสศรี
ครูวาสนา
ครูสำยใจ
ครูปนัดดา
ครูสายใจ
ครูดำรำวรรณ
ครูดาราวรรณ
ครูดาราวรรณ
ครูดาราวรรณ
ผอ.เอกพงศ์
ผอ.เอกพงศ์
ครูขะจี
ครูขะจี
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ผอ.เอกพงศ์
ผอ.เอกพงศ์

59,947.36

รำยละเอียดโครงกำร

ชื่อโครงกำร
แผนงำน
กลยุทธ์

จุดเน้น สพฐ.
มำตรฐำน
ลักษณะโครงกำร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินงำน

โครงการพัฒนาวิชาการ
งานวิชาการ
สพฐ.ที่ 1 , 2 , 5
สพป.ที่ 1 , 2 , 3
ร.ร.ที่ 1 , 2
ที่ 2 , 3
ที่ 3
โครงการต่อเนื่อง
นางปนัดดา ดุลชาติ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
******************************************************

1. หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โรงเรียนบ้านท่าเกษม จึงจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้
เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เพื่อส่งผลให้การจัด
การศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะกระบวนการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่าง
เป็นระบบ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน รักภาษาไทย สามารถอ่าน เขียนได้ทุกคน
นักเรียนแต่ละชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่น่าพอใจ บรรลุตามเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด นักเรียนมี
ความสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็น สามารถ
นาความรู้ ทักษะต่างๆที่ได้ไปใช้ในการดารงชีพได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สมบูรณ์ เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
2. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน รักภาษาไทย
4. เพื่อคัดกรองเด็กพิเศษและส่งเสริมให้เด็กพิเศษเรียนรู้ตามศักยภาพของตน
5. เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.3 มีผลสัมฤทธิ์การสอบ NT สูงขึ้น
6. เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.6 มีผลสัมฤทธิ์การสอบ 0-net สูงขึ้น
7. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น

3. เป้ำหมำย
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สมบูรณ์ เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
2. ร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับพอใจ ขึ้นไปทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านหนังสือที่ตนสนใจอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10
เล่ม
4. เด็กพิเศษได้รับการคัดกรองและได้รับการส่งเสริมในด้านการเรียนรู้ทุกคน
5. นักเรียนชั้น ป.3 มีผลสัมฤทธิ์การสอบ NT สูงขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 5
6. นักเรียนชั้น ป.6 มีผลสัมฤทธิ์การสอบ o-net สูงขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 5
7. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น
4. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กิจกรรม
พัฒนาหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
คิดดี สร้างสรรค์ดี ชีวีสดใส
รักการอ่าน
พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ
ค่ายวิชาการ
พัฒนาห้องสมุด
คัดลายมือ
ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์
จัดทาแผนปฏิบัติการ
คัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วม
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET

5. งบประมำณ
1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน (รายหัว)
2. เงินนอกงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
เม.ย. 63 - พ.ค. 63
พ.ย. 62– ก.ย. 63
ก.ค. 63
พ.ย. 62 – ก.ย. 63
มิ.ย. 63
ก.พ. 63
พ.ย. 62 – ก.ย. 63
พ.ย. 62 – ก.ย. 63
มิ.ย. 63
พ.ย. 62
พ.ค. 63 – มิ.ย. 63
พ.ย. 62 – ม.ค. 63

จานวน
จานวน

ผู้รับผิดชอบ
นางปราณี อาทิตย์วงษ์
นางขะจี บุญสมนึก
นางปนัดดา ดุลชาติ
นางสายใจ ถานะวร
นางกนกพิชญ์ ไพลดา
นางปนัดดา ดุลชาติ
นางสายใจ ถานะวร
นางวาสนา พูลชาติ
น.ส.จีราวรรณ ศรีอริยานนท์
นางขะจี บุญสมนึก
นางวรรณา ชมภู
น.ส.จีราวรรณ ศรีอริยานนท์

106,000
-

บาท
บาท

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
งบประมาณ
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์
1.พัฒนาหลักสูตร
12,000
12,000
2.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
5,000
5,000
3.คิดดี สร้างสรรค์ดี ชีวีสดใส
6,000
6,000
4.รักการอ่าน
8,000
8,000
5.พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ
10,000
10,000
6.ค่ายวิชาการ
10,000
10,000
7.พัฒนาห้องสมุด
17,000
17,000
8.คัดลายมือ
7,000
7,000
9.ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์
8,000
8,000
10.จัดทาแผนปฏิบัติการ
3,000
3,000
11.คัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วม
10,000
10,000
12.เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 10,000
10,000
รวม
106,000
5,000
101,000
รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ

6. กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการประเมินผล
1. ความสมบูรณ์เหมาะสมของหลักสูตร
ประเมินหลักสูตร
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มี
ทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับพอใจ
ขึ้นไปทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. นักเรียนอ่านหนังสือที่นักเรียนสนใจอย่าง สารวจ
น้อยปีการศึกษาละ 10 เล่ม

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
แบบประเมิน
แบบทดสอบ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
4. เด็กพิเศษได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
5. นักเรียนชั้น ป. 3 มีผลสัมฤทธิ์การสอบ
NT สูงขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 5

วิธีการประเมินผล
สอบถาม
สารวจ

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
แบบสอบถาม
แบบสารวจ

สารวจ

แบบสารวจ

แบบสารวจ

6. นักเรียนชั้น ป.6 มีผลสัมฤทธิ์การสอบ สังเกต
o-net สูงขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 5
7. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น

แบบสังเกต

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สมบูรณ์และเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
2. นักเรียนชั้น ป. 1-6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านหนังสือที่ตนสนใจอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 เล่ม
มีนิสัยรักการอ่าน ลายมือสวยขึ้น
4. เด็กพิเศษได้รับการคัดกรองและได้รับการส่งเสริมในด้านการเรียนรู้ทุกคน
5. นักเรียนชั้น ป.3 มีผลสัมฤทธิ์การสอบ NT สูงขึ้น
6. นักเรียนชั้น ป.6 มีผลสัมฤทธิ์การสอบ o-net สูงขึ้น
7. นักเรียนชั้น ป. 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ที่โรงเรียนจัดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น

√ - อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ
(นางปนัดดา ดุลชาติ)
ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

ชื่อโครงกำร
แผนงำน
กลยุทธ์

จุดเน้น สพฐ.
มำตรฐำน
ลักษณะโครงกำร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินงำน

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา
งานบริหารทั่วไป
สพฐ.ที่ 4 , 5
สพป.ที่ 6
ร.ร.ที่ 4
ที่ 5 , 6
ที่ 2
โครงการต่อเนื่อง
นางสาวจีราวรรณ ศรีอริยานนท์
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
******************************************************

1. หลักกำรและเหตุผล
ในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีมีความสาคัญเป็นอย่างมากสาหรับการจัดการศึกษา เพราะโลกทุกวันนี้เป็น
สังคมดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั้น การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนจะต้องให้ความสาคัญกับงานข้อมูลสารสนเทศซึ่งข้อมูลที่ดีนั้นจะต้องทันสมัย
สามารถนามาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ แต่การรวบรวมข้อมูลให้ได้ดีในปัจจุบันนั้นจะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ดี
ทันสมัย มีจานวนเพียงพอต่อการใช้งาน
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางโรงเรียนบ้านท่าเกษมจึงจัดหา ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ให้มีคุณภาพ
และทันสมัยอยู่เสมอ มาใช้ในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ให้เป็นระบบ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ICT ให้ความพร้อมใช้รวบรวมข้อมูล พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศให้ทันสมัย
2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อสารสนเทศ และสามารถนาข้อมูลไปประกอบการ
ตัดสินใจและการจัดการเรียนรู้
3. เพื่อจัดทาเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน
3. เป้ำหมำย
1. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู และนักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้
2. ร้อยละ 80 ของผูบ้ ริหาร ครู และนักเรียนสามารถนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้พัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาและผู้เรียน

4. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ที่
1
2
3

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
พ.ย. 62
น.ส.จีราวรรณ ศรีอริยานนท์
พ.ย. 62
น.ส.จีราวรรณ ศรีอริยานนท์
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 น.ส.จีราวรรณ ศรีอริยานนท์

กิจกรรม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมชี้แจงคณะครูในโรงเรียน
ดาเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์

5. งบประมำณ
1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน (รายหัว)
2. เงินนอกงบประมาณ

จานวน
จานวน

35,000
-

บาท
บาท

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ
1. เช่าพื้นที่เว็บไซต์
2. ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต
3. ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์

งบประมาณ
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์
2,000
2,000
10,000
10,000
23,000
23,000

รวม

35,000

12,000

23,000

6. กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. ผู้บริหาร ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างทั่วถึงและ
สะดวก
2. ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคคลทั่วไปมี
ความพึงพอใจในข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
บ้านท่าเกษม

วิธีการประเมินผล
สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
แบบสอบถาม

สอบถาม
สัมภาษณ์
ประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
โรงเรียนบ้านท่าเกษมมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทันสมัย สะดวก ง่ายต่อ
การนาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

√ - อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นางสาวจีราวรรณ ศรีอริยานนท์)
ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

ชื่อโครงกำร
แผนงำน
กลยุทธ์

จุดเน้น สพฐ.
มำตรฐำน
ลักษณะโครงกำร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินงำน

โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
งานวิชาการ
สพฐ.ที่ 4 , 5
สพป.ที่ 1 , 6
ร.ร.ที่ 5
ที่ 2 , 3 , 6
ตัวบ่งชี้ ที่ 2.1 , 2.2
โครงการต่อเนื่อง
นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
******************************************************

1. หลักกำรและเหตุผล
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเป็นหัวใจของการจัดการเรียนรู้ของครูที่จัดให้กับนักเรียน ในการ
จัดการเรียนรู้ในปัจจุบันครูทุกคนต้องมีความพร้อมและเป็นครูมืออาชีพ พร้อมทั้งในด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา
เทคโนโลยีและจิตวิญญาณของความเป็นครู การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแบบบูรณาการอย่างเป็น
ระบบ ทางโรงเรียนจึงได้จัดทาโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูขึ้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนทุกคน
2. เพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
3. เพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้มีมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
3. เป้ำหมำย
1. โรงเรียนมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเดือนละ 1 ครั้ง
2. โรงเรียนมีผลการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนปฐมวัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
3. โรงเรียนมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมากทุกรายมาตรฐานที่กาหนด

4. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ที่
1
2

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
พ.ย. 62 – ธ.ค. 62 นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์
ม.ค. 63 – ก.ย. 63 นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์

กิจกรรม
การจัดทาแผนการนิเทศ
คู่มือการนิเทศ

5. งบประมำณ
1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน (รายหัว)
2. เงินนอกงบประมาณ

จานวน
จานวน

-

บาท
บาท

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ
1. การจัดทาแผนการนิเทศ
2. เครื่องมือการนิเทศ
รวม

งบประมาณ
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์
-

-

6. กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. ครูได้รับการนิเทศ ร้อยละ100
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้น

วิธีการประเมินผล
ตรวจเอกสาร
การสังเกต

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
แบบนิเทศ
แบบสอบถาม

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. โรงเรียนมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคน
2. โรงเรียนมีผลการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนปฐมวัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
3. โรงเรียนมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมากทุกรายมาตรฐานที่กาหนด

√ - อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

ชื่อโครงกำร
แผนงำน
กลยุทธ์

จุดเน้น สพฐ.
มำตรฐำน
ลักษณะโครงกำร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินงำน

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิชาการ
สพฐ.ที่ 4 , 5
สพป.ที่ 6
ร.ร.ที่ 2 , 5
ที่ 3 , 4
ที่ 2
โครงการต่อเนื่อง
นางสาวดาราวรรณ กันบัวลา
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
******************************************************

1. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้านคุณภาพ
การศึกษาตามหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 ข้อ 14 กาหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจาปีที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและให้จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน อีกทั้งเป็นการรองรับการประเมิน
ภายนอกอีกด้วย
ดังนั้น เพื่อสนองต่อพระราชบัญญัติและเพื่อให้การบริการจัดการของโรงเรียนเป็นไปตามกฎกระทรวง
อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อรายงานและเผยแพร่ผลการดาเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อนาผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. เป้ำหมำย
1. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบโดยครูทุกคนมีความเข้าใจ ให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
2. ได้ทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงและแนวทางการพัฒนาโรงเรียน

4. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ที่
1
2
3
4

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ย. 62
พ.ย. 62
พ.ย. 62 – ก.ย. 63
พ.ย. 62 – ก.ย. 63

กิจกรรม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมชี้แจงคณะครูในโรงเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ดาเนินงานตามโครงการ

5. งบประมำณ
1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน (รายหัว)
2. เงินนอกงบประมาณ

จานวน
จานวน

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ดาราวรรณ กันบัวลา
น.ส.ดาราวรรณ กันบัวลา
น.ส.ดาราวรรณ กันบัวลา
คณะครู

10,000
-

บาท
บาท

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ
1. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ
3. จัดทารายงานประเมินตนเอง

งบประมาณ
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์
3,000
3,000
3,000
3,000
4,000
4,000

รวม

10,000

10,000

6. กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่เหมาะสม
2. โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบทันสมัย พร้อมใช้
เผยแพร่
3. มีการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
จัดทารายงานการประเมินตนเองและ
เผยแพร่

วิธีการประเมินผล
การนิเทศ/กากับ/ติดตาม

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
แบบประเมิน

การตรวจสอบเอกสาร/
หลักฐาน

แบบตรวจสอบเอกสาร

การนิเทศ/กากับ/ติดตาม

แบบสรุปรายงาน

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร มีการพัฒนาบุคลากร ครู ผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ

√ - อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นางสาวดาราวรรณ กันบัวลา)
ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

ชื่อโครงกำร
แผนงำน
กลยุทธ์

จุดเน้น สพฐ.
มำตรฐำน
ลักษณะโครงกำร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินงำน

โครงการการจัดการศึกษาปฐมวัย
งานวิชาการ
สพฐ.ที่ 1 , 2 , 4
สพป.ที่ 1
ร.ร.ที่ 1 , 2 , 6
ที่ 1 , 3 , 6
ที่ 1 , 2
โครงการต่อเนื่อง
นางวรรณา ชมภู
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
******************************************************

1. หลักกำรและเหตุผล
เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ร่างกายและสมองกาลังเจริญเติบโต ต้องการความรักความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด
เด็กในวัยนี้มีโอกาสเรียนรู้จากการใช้ประสาททั้งห้าโดยผ่านการเล่น การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัด
ประสบการณ์ให้เด็กได้พัฒนาเต็มศักยภาพ ส่งเสริมให้เด็กรู้จักสังเกต สารวจสร้างสรรค์ ทดลอง ค้นพบด้วยตนเอง
ได้มีโอกาสคิดแก้ปัญหา เลือกตัดสินใจ ใช้ภาษาสื่อความหมาย คิดริเริ่มสร้างสรรค์และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข การจัดการศึกษาปฐมวัยจึงเป็นพื้นฐานที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กประสบความสาเร็จในการเรียน
และชีวิตของเด็กต่อไป จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงจัดโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา
2. เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบขอบเขตของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
3. เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ กับลูกและโรงเรียน
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน
3. เป้ำหมำย
1. นักเรียนปฐมวัยร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ครูปฐมวัยผลิตสื่อภาคเรียนละ 2 ชิ้น
3. พ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และอบรมเลี้ยงดูเด็ก
4. มีการรายงานการประเมินตนเองระดับปฐมวัย ปีละ 1 ครั้ง

4. กิจกรรมและกำรดำเนินงำน
ที่

กิจกรรม

1
2
3
4

ลูกรักคนดี
ผลิตสื่อ
อบรมผู้ปกครอง
รายงานการประเมินตนเอง

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ย. 62 – ก.ย. 63
พ.ย. 62 – ก.ย. 63
พ.ย. 62 , พ.ค. 63
ก.พ. 63

5. งบประมำณ
1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน (รายหัว)
2. เงินนอกงบประมาณ

จานวน
จานวน

ผู้รับผิดชอบ
นางจรัสศรี
นางวรรณา
นางจรัสศรี
นางวรรณา

26,000
-

เพียแก้ว
ชมภู
เพียแก้ว
ชมภู

บาท
บาท

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ
1. ลูกรักคนดี
2. ผลิตสื่อ
3. อบรมผู้ปกครอง
4. รายงานการประเมินตนเอง
รวม

งบประมาณ
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์
5,000
5,000
15,000
15,000
3,000
2,000
1,000
3,000
3,000
26,000
2,000
24,000

6. กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ครูปฐมวัยมีสื่อการสอน
ผู้ปกครองเข้ารับการอบรม
มีการรายงานการประเมินตนเอง

วิธีการประเมินผล
การสังเกต สอบถาม
สัมภาษณ์ ตรวจเอกสาร
การสังเกต ตรวจเอกสาร
สัมภาษณ์
ตรวจเอกสาร

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
แบบสังเกต แบบบันทึก
แบบสังเกต แบบบันทึก
แบบสัมภาษณ์
เอกสารรายงานการประเมิน
ตนเอง

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนปฐมวัยได้รับพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคมและสติปัญญา
2. ผู้ปกครองได้รับทราบขอบเขตของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
3. โรงเรียนและชุมชนสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ กับลูกและโรงเรียน
4. มีการรายงานการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาต่อไป

√ - อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ
(นางวรรณา ชมภู)
ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

ชื่อโครงกำร
แผนงำน
กลยุทธ์

จุดเน้น สพฐ.
มำตรฐำน
ลักษณะโครงกำร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินงำน

โครงการส่งเสริมศักยภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บริหารบุคลากร
สพฐ.ที่ 1 , 4 , 5
สพป.ที่ 1
ร.ร.ที่ 2 , 5
ที่ 2 , 3 , 5
ที่ 2
โครงการต่อเนื่อง
นางอุไรรัตน์ นิยมสิทธิ์
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
******************************************************

1. หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ มีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการศึกษาไทยก็มีความจาเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนให้ทันต่อสภาพการณ์ต่างๆในปัจจุบัน เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เด็กมีคุณ
ลักษะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีความจาเป็นต้องส่งเสรมศักยภาพครูผู้ซึ่งเป็นกลไก
สาคัญในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา
โรงเรียนตระหนักและเห็นความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพเด็กในโรงเรียน จึงจัดโครงการนี้เพื่อเป็น
ขวัญและกาลังใจให้บุคลากรครูได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามความเหมาะสม และเป็นการส่งเสริม
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถก้าวไกลทันต่อเหตุการณ์ของสังคมปัจจุบันและอนาคต
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูในโรงเรียนให้ก้าวไกลทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันและอนาคต
2. เพื่อจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้ำหมำย
1. บุคลากรครูร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากการอบรม สัมมนา
2. บุคลากรครูร้อยละ 100 จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น

4. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ที่
1
2

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 นางอุไรรัตน์ นิยมสิทธิ์
มี.ค. 63
นางอุไรรัตน์ นิยมสิทธิ์

กิจกรรม
การอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

5. งบประมำณ
1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน (รายหัว)
2. เงินนอกงบประมาณ

จานวน
จานวน

45,000
-

บาท
บาท

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ
1. การอบรม สัมมนา
2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่
รวม

งบประมาณ
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์
5,000
5,000
40,000
35,000
5,000
45,000

35,000

10,000

6. กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพ
2. บุคลากรจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการประเมินผล
รายงานการอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
การสังเกต

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
แบบรายงานการอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
แบบสังเกต
แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. บุคลากรครูได้รับการพัฒนาศักยภาพจากการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามความเหมาะสม
2. บุคลากรครูนาความรู้และประสบการณ์มาจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

√ - อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นางอุไรรัตน์ นิยมสิทธิ์)
ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

ชื่อโครงกำร
แผนงำน
กลยุทธ์

จุดเน้น สพฐ.
มำตรฐำน
ลักษณะโครงกำร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินงำน

โครงการจ้างเหมาบริการนักการภารโรง
งานบริหารบุคลากร
สพฐ.ที่ 2 , 4
สพป.ที่ 1
ร.ร.ที่ 2 , 6
ที่ 1 , 6
ที่ 1 , 3
โครงการใหม่
นางปราณี อาทิตย์วงษ์
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
******************************************************

1. หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนบ้านท่าเกษม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ นักเรียนจานวน 303 คน อาคารเรียนและอาคารประกอบ
จานวน 11 หลัง ประกอบด้วย อาคารเรียน 4 หลัง ห้องสมุด 1 หลัง ห้องพยาบาล 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง
อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง และห้องน้าห้องส้วม 3 หลัง นอกจากนั้นยังมีห้องอุปกรณ์เครื่องมือเกษตร 2 ห้อง
ดังนั้น โรงเรียนบ้านท่าเกษม จึงจาเป็นที่จะต้องมีผู้รับผิดชอบในเรื่องการดูแลความสะอาดในอาคารและรอบ
บริเวณโรงเรียน ดูแลต้นไม้ ตัดหญ้าบริเวณโรงเรียน ปิด เปิดอาคารเรียน ไฟฟ้า น้าประปาและหน้าที่อื่นๆตามที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบของสถานที่ราชการ จึงจัดจ้างเหมาบริการนักการภารโรงเพื่อมา
ปฏิบัติในภารกิจดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดจ้างเหมาบริการนักการภารโรง จานวน 1 อัตรา
2. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน อาคารสถานที่ราชการต่างๆ
3. เพื่อดูแลบารุงรักษาต้นไม้ สวนเกษตรและทรัพย์สินของทางราชการ
3. เป้ำหมำย
เพื่อให้โรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา พร้อมทั้งดูแลต้นไม้ ตัดหญ้า สวนเกษตร
และปิดเปิดอาคารสถานที่ ไฟฟ้า น้าประปา และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการ

4. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ที่

กิจกรรม

1
2
3
4
5

เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินครั้งที่ 1
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินครั้งที่ 2

5. งบประมำณ
1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน (รายหัว)

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
1 พ.ย. 62
นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์
1 ธ.ค. 62-31 มี.ค.63
1 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63-30 ก.ย. 63
1 ต.ค. 63

จานวน

81,000

บาท

6. กำรประเมินผล
ใช้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 รอบการประเมิน วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563
รอบที่ 2 รอบการประเมิน วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 กันยายน 2563
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
อาคารเรียนและอาคารประกอบ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็น
อย่างดี
√ - อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

ชื่อโครงกำร
แผนงำน
กลยุทธ์

จุดเน้น สพฐ.
มำตรฐำน
ลักษณะโครงกำร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินงำน

โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานบริหารทั่วไป
สพฐ.ที่ 2 , 3 , 4
สพป.ที่ 5
ร.ร.ที่ 2
ที่ 1
ที่ 1
โครงการต่อเนื่อง
นางสมหมาย บรรดิษเสน
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
******************************************************

1. หลักกำรและเหตุผล
ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะปัญหา
ครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
การจัดการเรียนการสอนตามแนวหลักสูตรการศึกษาในปัจจุบัน เน้นให้ผู้เรียน เก่ง ดี และมีความสุข สิ่ง
หนึ่งที่เป็นอุปสรรคในการดาเนินงานของโรงเรียนคือ ปัญหาด้านต่างๆของนักเรียน เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์ ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ความช่วยเหลือและให้คาแนะนาแก่เด็กนักเรียน
2. เพื่อป้องกันและดูแลปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดกับนักเรียน
3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียน
4. เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครองและนักเรียน
3. เป้ำหมำย
1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับการช่วยเหลือและให้คาแนะนา
2. นักเรียนมีพัฒนาการด้านต่างๆดีขึ้น
3. ครูและผู้ปกครองมีส่วนช่วยกากับ ติดตามและความประพฤติของนักเรียนทุกคน
4. นักเรียนใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

4. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ที่
1
2
3
4

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ค. 63 – มิ.ย. 63
พ.ค. 63 – มิ.ย. 63
พ.ค. 63 – มิ.ย. 63
ต.ค. 62 – ก.ย. 63

กิจกรรม
จัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
คัดกรองนักเรียน
บันทึกการเยี่ยมบ้าน
การให้ทุนการศึกษา

5. งบประมำณ
1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน (รายหัว)
2. เงินนอกงบประมาณ

จานวน
จานวน

ผู้รับผิดชอบ
นางสมหมาย บรรดิษเสน
นางสมหมาย บรรดิษเสน
นางสมหมาย บรรดิษเสน
นางวาสนา พูลชาติ

15,000
-

บาท
บาท

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ
1. จัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2. คัดกรองนักเรียน
3. บันทึกการเยี่ยมบ้าน
5. การให้ทุนการศึกษา
รวม

งบประมาณ
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
15,000

15,000

6. กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการประเมินผล
1. นักเรียนได้รับการป้องกันดูแล แก้ปัญหา การสังเกต
และให้คาปรึกษา
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการใน การสังเกต
ทุกด้าน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
แบบคัดกรอง
แบบสังเกต
แบบประเมินความพึงพอใจ

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

√ - อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ
(นางสมหมาย บรรดิษเสน)
ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

ชื่อโครงกำร
แผนงำน
กลยุทธ์

จุดเน้น สพฐ.
มำตรฐำน
ลักษณะโครงกำร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินงำน

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานบริหารทั่วไป
สพฐ.ที่ 2
สพป.ที่ 1
ร.ร.ที่ 3
ที่ 1
ที่ 1 , 3
โครงการต่อเนื่อง
นางจรัสศรี เพียแก้ว
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
******************************************************

1. หลักกำรและเหตุผล
สุขภาพอนามัยเป็นสิ่งสาคัญที่ทุกคนควรดูแลให้แข็งแรงอยู่เสมอ ถ้านักเรียนมีสุขภาพอ่อนแอก็จะส่งผล
ทาให้ผลการเรียนต่าลง ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดี สุขภาพกายดีและมีสุขภาพจิตที่ดีด้วย เช่น
ออกกาลังกายให้สม่าเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ รู้จักรักษาตนเองให้ปราศจาก
โรคภัย อุบัติเหตุ ความรุนแรง สิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ เพื่อให้ดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแหล่งที่อยู่อาศัยของยุงลายและวิธีกาจัดยุงลาย
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีฟันที่สะอาดและมีอนามัยในช่องปากที่ดี
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้บริการห้องพยาบาล
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
3. เป้ำหมำย
1. นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมกาจัดลูกน้ายุงลาย
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีฟันที่สะอาดและมีอนามัยในช่องปากที่ดี
3. นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักการใช้บริการห้องพยาบาล
4. นักเรียนร้อยละ 100 มีสุขภาพแข็งแรง

4. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ที่

กิจกรรม

1
2
3
4

กาจัดลูกน้ายุงลาย
ฟันสวยยิ้มใส
ห้องพยาบาล
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 62 – ก.ย. 63
ต.ค. 62 – ก.ย. 63
ต.ค. 62 – ก.ย. 63
ก.พ. 63

5. งบประมำณ
1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน (รายหัว)
2. เงินนอกงบประมาณ

จานวน
จานวน

ผู้รับผิดชอบ
นางจรัสศรี เพียแก้ว
นางจรัสศรี เพียแก้ว
นางจรัสศรี เพียแก้ว
คณะครู

16,000
-

บาท
บาท

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ
1. กาจัดลูกน้ายุงลาย
2. ฟันสวยยิ้มใส
3. ห้องพยาบาล
4. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
รวม

งบประมาณ
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์
1,000
1,000
7,000
7,000
5,000
5,000
3,000
3,000
16,000
16,000

6. กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกาจัด
ลูกน้ายุงลาย
2. จานวนนักเรียนที่มีฟันที่สะอาดและมี
อนามัยในช่องปากที่ดี
3. จานวนนักเรียนที่รู้จักการใช้บริการห้อง
พยาบาล
4. จานวนนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย

วิธีการประเมินผล
ตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
ภาพถ่าย บันทึกข้อความ

สังเกต ตรวจสอบ

แบบบันทึก แบบประเมิน

สังเกต ตรวจสอบ

แบบบันทึก แบบประเมิน

ตรวจสอบ

แบบบันทึก

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนสามารถกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้
2. นักเรียนรู้หลักการใช้ห้องพยาบาลที่ถูกต้อง
3. นักเรียนมีฟันสะอาดและมีอนามัยช่องปากที่ดี
4. นักเรียนรู้จักการมีสุขภาพที่แข็งแรง

√ - อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ
(นางจรัสศรี เพียแก้ว)
ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

ชื่อโครงกำร
แผนงำน
กลยุทธ์

โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
บริหารทั่วไป
สพฐ.ที่ 4 , 5
สพป.ที่ 1 , 6
ร.ร.ที่ 5
ที่ 2 , 3 , 6
ที่ 2
โครงการต่อเนื่อง
นางสมหมาย บรรดิษเสน
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

จุดเน้น สพฐ.
มำตรฐำน
ลักษณะโครงกำร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินงำน

******************************************************
1. หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรของมนุษย์ของประเทศ ซึ่งในการจัดการศึกษามุ่งเน้น
ความสาคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อเป็นการพัฒนาคนให้มีความสมดุลโดยร่วมกับชุมชนปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้แก่ผู้เรียนและ
ยังเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีความรักในวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ
2. เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์
3. เพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที
4. เพื่อให้นักเรียนมีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
5. เพื่อให้นักเรียนรู้จักประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
6. เพื่อให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมไทยและดารงไว้ซึ่งความเป็นไทย
3. เป้ำหมำย
1. นักเรียนร้อยละ
2. นักเรียนร้อยละ
3. นักเรียนร้อยละ
4. นักเรียนร้อยละ
5. นักเรียนร้อยละ

75 เข้าร่วมกิจกรรมวันออกพรรษา
75 เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง
75 เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ
100 เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก
100 เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู

6. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่
7. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย
8. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
9. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา
10. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
11. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
12. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
4. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กิจกรรม
วันออกพรรษา
วันลอยกระทง
วันพ่อแห่งชาติ
วันเด็กแห่งชาติ
วันไหว้ครู
วันสุนทรภู่
วันภาษาไทย
วันต่อต้านยาเสพติด
วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา
วันแม่แห่งชาติ
วันวิทยาศาสตร์
ส่งเสริมคุณธรรม

5. งบประมำณ
1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน (รายหัว)
2. เงินนอกงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ย. 62
พ.ย. 62
ธ.ค. 62
ม.ค. 63
มิ.ย. 63
มิ.ย. 63
มิ.ย. 63
มิ.ย. 63
ก.ค. 63
ส.ค. 63
ส.ค. 63
ส.ค. 63

จานวน
จานวน

ผู้รับผิดชอบ
นางวาสนา พูลชาติ
นางปราณี อาทิตย์วงษ์
น.ส.ดาราวรรณ กันบัวลา
นางสมหมาย บรรดิษเสน
นางวรรณา ชมภู
นางปนัดดา ดุลชาติ
นางสายใจ ถานะวร
นางจรัสศรี เพียแก้ว
นางสมหมาย บรรดิษเสน
นางสมหมาย บรรดิษเสน
น.ส.จีราวรรณ ศรีอริยานนท์
นางสมหมาย บรรดิษเสน

37,000
-

บาท
บาท

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ
1. วันออกพรรษา
2. วันลอยกระทง
3. วันพ่อแห่งชาติ
4. วันเด็กแห่งชาติ
5. วันไหว้ครู
6. วันสุนทรภู่
7. วันภาษาไทย
8. วันต่อต้านยาเสพติด
9. วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา
10. วันแม่แห่งชาติ
11. วันวิทยาศาสตร์
12. ส่งเสริมคุณธรรม
รวม
6. กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
กิจกรรมวันออกพรรษา
กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

งบประมาณ
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์
2,000
2,000
3,000
1,000
2,000
2,000
2,000
5,000
5,000
3,000
3,000
1,000
1,000
5,000
5,000
1,000
1,000
4,000
4,000
5,000
5,000
3,000
3,000
3,000
3,000
37,000
1,000
36,000
วิธีการประเมินผล
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
แบบบันทึก , ภาพถ่าย
แบบบันทึก , ภาพถ่าย
แบบบันทึก , ภาพถ่าย
แบบบันทึก , ภาพถ่าย
แบบบันทึก , ภาพถ่าย
แบบบันทึก , ภาพถ่าย
แบบบันทึก , ภาพถ่าย
แบบบันทึก , ภาพถ่าย
แบบบันทึก , ภาพถ่าย
แบบบันทึก , ภาพถ่ายแบบ
บันทึก , ภาพถ่าย
แบบบันทึก , ภาพถ่าย

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ
2. นักเรียนมีความซื่อสัตย์
3. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที
4. นักเรียนมีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
5. นักเรียนรู้จักประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
6. นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมไทยและดารงไว้ซึ่งความเป็นไทย

√ - อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ
(นางสมหมาย บรรดิษเสน)
ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

ชื่อโครงกำร
แผนงำน
กลยุทธ์

จุดเน้น สพฐ.
มำตรฐำน
ลักษณะโครงกำร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินงำน

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สถานศึกษากับชุมชน
งานบริหารทั่วไป
สพฐ.ที่ 1 , 4
สพป.ที่ 5
ร.ร.ที่ 6
ที่ 2 , 6
ที่ 1
โครงการต่อเนื่อง
นางวาสนา พูลชาติ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
******************************************************

1. หลักกำรและเหตุผล
ในปัจจุบันการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจกันในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โดยเฉพาะชุมชนหรือผู้ปกครองซึ่งจะมีส่วนสาคัญในการร่วมคิด ร่วมทา เพื่อช่วยให้คุณภาพของผู้เรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรเรียนบ้านท่าเกษมจึงจัดทาโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สถานศึกษากับชุมชนขึ้น
เพื่อให้ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนใน
ภาคเรียนแรกของปีการศึกษา และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนที่จบการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน
2. เพือ่ ให้ข้อมูล กฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมแก่นักเรียน
3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3. เป้ำหมำย
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ผู้บริหาร ครู ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
3. ผู้ปกครองร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม

4. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ที่

กิจกรรม

1
2
3

ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป. 6 และอนุบาล 3
สานสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน

5. งบประมำณ
1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน (รายหัว)
2. เงินนอกงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ย. 62
มี.ค. 63
ต.ค. 62 – ก.ย. 63

จานวน
จานวน

ผู้รับผิดชอบ
นางวาสนา พูลชาติ
นางจรัสศรี เพียแก้ว
นางวาสนา พูลชาติ

18,000
-

บาท
บาท

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ
1. ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง
2. ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป. 6 และ
อนุบาล 3
3. สานสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน
รวม

งบประมาณ
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์
5,000
5,000
10,000
10,000
3,000

3,000

18,000

3,000

15,000

6. กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม

วิธีการประเมินผล
- การสอบถาม
- ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
- แบบการสอบถาม
- แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองและชุมชนในทุกๆด้านที่ต้องช่วยกัน
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้นกว่าเดิม

√ - อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ
(นางวาสนา พูลชาติ)
ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

ชื่อโครงกำร
แผนงำน
กลยุทธ์

จุดเน้น สพฐ.
มำตรฐำน
ลักษณะโครงกำร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินงำน

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งานบริหารทั่วไป
สพฐ.ที่ 1 , 4
สพป.ที่ 1
ร.ร.ที่ 6
ที่ 1 , 2 , 5
ที่ 2
โครงการต่อเนื่อง
นางสายใจ ถานะวร
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
******************************************************

1. หลักกำรและเหตุผล
แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตนโดยคานึงถึงความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยงบนพื้นฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ
ระมัดระวังและคุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ควบคู่ไปกับการไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคมจะสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆของสังคม
เข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก นาไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนและการพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
โรงเรียนบ้านท่าเกษมจึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เพื่อให้
นักเรียนได้ตระหนักและเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการดาเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพอดี ใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ประมาท
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า เกิดรายได้
2. เพื่อให้นักเรียนสานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
3. เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน/โรงเรียนมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในราคาถูก
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน
3. เป้ำหมำย
1. คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จานวน 100 คน
2. ผู้ปกครองจานวน 10 คน

4. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ที่
1
2

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 นางปนัดดา ดุลชาติ
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 นางสายใจ ถานะวร

กิจกรรม
สวนครัว
สวนสมุนไพร

5. งบประมำณ
1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน (รายหัว)
2. เงินนอกงบประมาณ

จานวน
จานวน

13,000
-

บาท
บาท

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ
1. สวนครัว
2. สวนสมุนไพร
รวม

งบประมาณ
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์
10,000
10,000
3,000
3,000
13,000

13,000

6. กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้
2. นักเรียนแสวงหาความรู้และนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

วิธีการประเมินผล
การสังเกต/บันทึก
การสอบถาม/บันทึก

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
แบบบันทึก
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบบันทึก

7. ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้
2. นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสามารถนาไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้

√ - อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ
(นางสายใจ ถานะวร)
ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

ชื่อโครงกำร
แผนงำน
กลยุทธ์

จุดเน้น สพฐ.
มำตรฐำน
ลักษณะโครงกำร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินงำน

โครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
งานบริหารทั่วไป
สพฐ.ที่ 2 , 4
สพป.ที่ 1
ร.ร.ที่ 2 , 6
ที่ 1 , 6
ที่ 1 , 3
โครงการต่อเนื่อง
นางสาวดาราวรรณ กันบัวลา
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
******************************************************

1. หลักกำรและเหตุผล
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนได้พัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และเพิ่มเติมด้วยค่านิยมหลัก 12 ประการซึ่งจาเป็นที่นักเรียนต้องเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งในโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นสถานศึกษามีหน้าที่ต้องจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีการ
พัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติได้เต็ม
ศักยภาพ ครูจึงต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุคุณลักษณะดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
2. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ
3. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
3. เป้ำหมำย
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้พัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ
3. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน

4. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ที่
1
2
3

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 62 – ก.ย. 63
ต.ค. 62 – ก.ย. 63
ต.ค. 62 – ก.ย. 63

กิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
ลูกเสือ เนตรนารี
กีฬาสีในโรงเรียน

5. งบประมำณ
1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน (รายหัว)
2. เงินเรียนฟรี

จานวน
จานวน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวดาราวรรณ กันบัวลา
นางสาวดาราวรรณ กันบัวลา
นางสาวดาราวรรณ กันบัวลา

15,000
5,000

บาท
บาท

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ
1. ประชาธิปไตยในโรงเรียน
2. ลูกเสือ เนตรนารี
3. กีฬาสีในโรงเรียน
รวม

งบประมาณ
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์
10,000
10,000
5,000
5,000
5,000
2,000
3,000
20,000

2,000

18,000

6. กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. นักเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ
2. นักเรียนได้พัฒนาค่านิยมหลัก 12
ประการ
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน

วิธีการประเมินผล
การสังเกต การสัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์

การสังเกต การสัมภาษณ์

แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์

แบบสัมภาษณ์ ภาพถ่าย

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
2. นักเรียนได้พัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน

√ - อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นางสาวดาราวรรณ กันบัวลา)
ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

ชื่อโครงกำร
แผนงำน
สนองผลผลิตหลัก

โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้
งานบริหารทั่วไป
1. มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป. สก. 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์
งบประมำณ
40,000 บาท
ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
*************************************************************************************
1. หลักกำรและเหตุผล
เยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่มี
บทบาทสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้นักเรียน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึ่ง
ประสงค์ เพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดี และเป็นกาลังสาคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งความมุ่งหวังของการจัด
การศึกษาคือ มุ่งให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข ซึ่งเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนที่ต้องดาเนินงาน
ตามความมุ่งหวัง และหลักการ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 มาตรา 6 การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เพื่อเป็นกลไกลสาคัญต่อการ
พัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายหลัก มาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนบ้านท่าเกษม จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และแหล่ง
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ และ
ปลอดภัย ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียนยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน ให้แข็งแรง สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
2.2. เพื่อพัฒนาปรับปรุง บริเวณอาคารเรียน และแหล่งเรียนรู้ที่ชารุดทรุดโทรม ให้มีความสะดวกและ
ปลอดภัยของนักเรียน
2.3 เพื่อบารุงดูแลรักษาสภาพสภาพภูมิทัศน์และอาคารเรียนให้รม่ รื่น สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
2.4 เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เอื้อ และสะดวกต่อการใช้งานอยู่เสมอ

3. เป้ำหมำย
3.1 ด้ำนปริมำณ
1) นักเรียนร้อยละ 100 มีอาคารเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2) นักเรียนร้อยละ 100 มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบปลอดภัยและสวยงาม
3) นักเรียนร้อยละ 100 มีระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสม และสะดวกต่อการใช้งาน
3.2 ด้ำนคุณภำพ
1) อาคารเรียน ห้องเรียนมีความแข็งแรง และปลอดภัย ที่สวยงาม เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน และมีความสุข
2) มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ และพร้อมสาหรับการใช้งานอยู่เสมอ
3) มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงามเป็นระเบียบเหมาะสมต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4. กำรดำเนินงำนและกิจกรรม

กิจกรรม

ระยะเวลำ
ปีงบประมำณ 2563
ต.ค พ.ย ม.ค ก.พ มี.ค เม. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ย
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

1. ปรับปรุงอาคาร
เรียน ชั้น อนุบาล
ถึง ป. 1-6ห้องพิเศษ
2. ซ่อมแซมระบบ
*** ***
สาธารณูปโภค
3. ปรับปรุง
*** *** ***
สภาพแวดล้อม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

งบ
ประมำณ

20,000
*** *** *** *** *** *** ***

10,000

*** *** *** *** *** *** *** ***

10,000

ผู้รับผิดชอ
บ
นายเอกพงศ์
บุตรสงฆ์
นักการภาร
โรง

5. กำรควบคุม กำกับ และติดตำม

กิจกรรม
1. นิเทศโครงการ

ระยะเวลำ
ปีงบประมำณ 2563
ต.ค พ.ย ม.ค ก.พ มี.ค เม. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ย
***
***

2. รายงานผลและ
สรุปโครงการ

6. งบประมำณ
6.1 เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน(รายหัว)
6.2 เงินนอกงบประมาณ
7. กำรประเมินผล
7 .1 การสังเกต
7.2 การสอบถาม
7.3 การรายงานผลการปฏิบัติงาน

งบ
ประมำณ

**

ผู้รับผิดชอ
บ
นายเอกพงศ์
บุตรสงฆ์
นักการภาร
โรง

40,000 บาท
บาท

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
8.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการใช้อาคาร
สถานที่ และเหมาะสาหรับการเรียนรู้ของนักเรียน
8.2 มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี และเอื้อต่อการใช้งานอยู่เสมอ
√ - อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ
ผู้เสนอโครงการ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

ลงชื่อ
( นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

ลงชื่อ

ชื่อโครงกำร
แผนงำน
กลยุทธ์

โครงการนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ
งานวิชาการ
สพฐ.ที่ 1 , 2
สพป.ที่ 6
ร.ร.ที่ 1
ที่ 1 , 6
ที่ 1 , 3
โครงการต่อเนื่อง
นางขะจี บุญสมนึก
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

จุดเน้น สพฐ.
มำตรฐำน
ลักษณะโครงกำร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินงำน

******************************************************
1. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย ประกอบกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการลดค่าครองชีพของประชาชนว่าให้ทุกคนมีโอกาส
ได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี โดยสนับสนุนตาราในวิชาหลักให้แก่ทุกสถานศึกษา จัดให้มีเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์
การเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฟรี
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสาหรับ รายการหนังสือเรียน เครื่องแบบ
นักเรียนอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. เป้ำหมำย
1. นักเรียนร้อยละ 100
2. นักเรียนร้อยละ 100
3. นักเรียนร้อยละ 100
4. นักเรียนร้อยละ 100

มีหนังสือเรียน
มีเครื่องแบบนักเรียน
มีอุปกรณ์การเรียน
รับบริการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
4.1 หนังสือเรียน
4.1.1 ครูผู้สอนคัดเลือกหนังสือเรียน
4.1.2 นาเสนอคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการภาคี
4 ฝ่าย ร่วมกันคัดเลือก

4.1.3 จัดซื้อตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
4.1.4 ลงทะเบียนหนังสือเรียน
4.1.5 จัดระบบการยืมหนังสือเรียน
4.2 เครื่องแบบนักเรียน
4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้จ่ายเงินสดให้กับนักเรียน
4.2.2 จ่ายเงินให้นักเรียน
4.2.3 ติดตามใบเสร็จรับเงินจากนักเรียน
4.3 อุปกรณ์การเรียน
4.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้จ่ายเงินสดให้กับนักเรียน
4.3.2 จ่ายเงินให้นักเรียน
4.3.3 ติดตามใบเสร็จรับเงินจากนักเรียน
4.4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.4.1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย กาหนดกิจกรรม
- กิจกรรมวิชาการ ปีละ 1 ครั้ง
- กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี ปีละ 3 ครั้ง
- กิจกรรมทัศนศึกษา ปีละ 1 ครั้ง
- การให้บริการสารสนเทศ/ICT ปีละ 40 ชั่วโมง
5. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม
จัดซื้อหนังสือเรียน
จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ก.พ. 63 – พ.ค. 63
พ.ค. 63
พ.ย. 62 , พ.ค. 63
ต.ค. 62 – ก.ย. 63

6. งบประมำณ
เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี เป็นเงิน 453,980.00 บาท
รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ
นางขะจี บุญสมนึก
นางอุไรรัตน์ นิยมสิทธิ์
นางอุไรรัตน์ นิยมสิทธิ์
คณะครู

รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ
1. ค่าหนังสือเรียน
1.1 ระดับปฐมวัย
1.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
1.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1.7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
2.1 ระดับปฐมวัย
2.2 ระดับประถมศึกษา
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
3.1 ระดับปฐมวัย
3.2 ระดับประถมศึกษา
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.1 ระดับปฐมวัย
4.2 ระดับประถมศึกษา

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์

200/คน/ปี
561/คน/ปี
605/คน/ปี
622/คน/ปี
653/คน/ปี
785/คน/ปี
818/คน/ปี

15,800
19,074
26,015
24,880
20,896
31,400
32,720

300/คน/ปี
360/คน/ปี

23,700
82,440

100/ภาคเรียน
195/ภาคเรียน

15,800
89,310

215/ภาคเรียน
240/ภาคเรียน

16,985
54,960

7. กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. นักเรียนมีหนังสือเรียน
2. นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียน
3. นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียน
4. นักเรียนรับบริการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วิธีการประเมินผล
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
สารวจความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
ใบยืมพัสดุ(หนังสือ)
ใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงิน
แบบประเมินความพึงพอใจ

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สาหรับรายการหนังสือเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน อุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

√ - อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ
(นางขะจี บุญสมนึก)
ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

คำสั่งโรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม
ที่ 68 / 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563
---------------------------------------------เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2563 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร โดยรวบรวมข้อมูลและโครงการ จัดทาเป็นรูปเล่มให้แล้ว
เสร็จสมบูรณ์ ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี เพียแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
3. นางวรรณา ชมภู
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางสายใจ ถานะวร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางวาสนา พูลชาติ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นางอุไรรัตน์ นิยมสิทธิ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นางสมหมาย บรรดิษเสน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นางปราณี อาทิตย์วงษ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นางกนกพิชญ์ ไพลดา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
10. นางปนัดดา ดุลชาติ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
11. นางสาวจีราวรรณ ศรีอริยานนท์
ครู
กรรมการ
12. นางสาวดาราวรรณ กันบัวลา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
13. นางสาวธิดารัตน์ ผิวดา
ครูเด็กพิเศษ
กรรมการ
14. นางขะจี บุญสมนึก
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เต็มความสามารถให้งานในหน้าที่ที่รบั ผิดชอบสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ หากมีปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ. 2562

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

บันทึกควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียน

ข้าพเจ้า นายวิเชียร สุคนธประทีป ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
บ้านท่าเกษม ขอรับรองว่า แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านท่าเกษม แล้ว

( นายวิเชียร สุคนธประทีป )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านท่าเกษม สพป.สระแก้ว เขต 1

