แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๓
การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙ ได้รับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ในการจัดการศึกษาและนาไปใช้จ่าย ดังตารางต่อไปนี้
๓.๑ จานวนงบประมาณ(ประมาณการ)จากหมวดเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรตามรายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน และหมวดรายจ่ายอื่น
ดังนี้
หมวดรายจ่าย
รายการ
จานวนนักเรียนปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รวมทั้งสิ้น(บาท)
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
ประมาณการภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
นร.
รายหัว
จานวนเงิน นร.(ประมาณการ)
รายหัว
จานวนเงิน
๑) หมวดเงิน
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
๓๑
๘๕๐
๒๖,๓๕๐
๒๙
๘๕๐
๒๔,๖๕๐
๕๑,๐๐๐
อุดหนุน
ปฐมวัย
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
๑๒๖
๙๕๐
๑๑๙,๗๐๐
๑๑๓
๙๕๐
๑๐๗,๓๕๐
๒๒๗,๐๕๐
พื้นฐานประถม
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
๕๖
๑,๗๕๐
๙๘,๐๐๐
๕๗
๑,๗๕๐
๙๙,๗๕๐
๑๙๗,๗๕๐
พื้นฐานมัธยม
รวมงบประมาณที่ได้รับ(ประมาณการ)
๔๗๕,๘๐๐
๒)หมวด
รายจ่ายอื่น

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

๓.๒ การจัดสรรงบประมาณ
จานวนเงินงบประมาณที่ได้รับ(ประมาณการ) นาไปจัดสรรตามแนวทางการใช้เงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี้
๔๗๕,๘๐๐ บาท
๑. งบดาเนินงาน จ่ายเป็น ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
จัดสรรให้
๓๐ % ปัดเศษเป็นจานวนเงิน ๑๔๒,๗๔๐ บาท
๒. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดสรรตามโครงการที่ดาเนินการประจาปี ๒๕๖๒ จัดสรรให้
๗๐% ปัดเศษเป็นจานวนเงิน ๓๓๓,๐๖๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๔๗๕,๘๐๐ บาท
๓. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการที่ดาเนินการประจาปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
๓.๑ จัดสรรประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๗๐ %
จานวนเงิน ๓๓๓,๐๖๐ บาท
๓.๒ รายได้สถานศึกษา
จานวน ๑๒,๐๐๐ บาท
รวมเป็นจานวนเงิน ๓๔๕,๐๖๐ บาท
๔. งบประมาณโครงการตามนโยบาย จุดเน้น ต้นสังกัดฯ
๔.๑ งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๔.๒ เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
- ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกาย
* อนุบาล
* ประถม
* มัธยม
-ค่าหนังสือเรียน
* อนุบาล
* ประถม
* มัธยม

จานวนเงิน ๖๑,๗๔๕ บาท
จานวนเงิน ๘,๗๐๐๐
จานวนเงิน ๔๐,๖๘๐
จานวนเงิน ๒๕,๖๕๐
รวมเป็นจานวนเงิน ๗๕,๐๓๐
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
รวมเป็นจานวนเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

๕,๘๐๐
๕๑,๖๔๙.๖๐
๓๕,๙๒๙.๖๐
๙๓,๓๗๙.๒๐

บาท
บาท
บาท
บาท

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

-ค่าอุปกรณ์การเรียน
* อนุบาล
* ประถม
* มัธยม

จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
รวมเป็นจานวนเงิน

๕,๘๐๐ บาท
๔๔,๐๗๐ บาท
๒๓,๙๔๐ บาท
๗๓,๘๑๐ บาท

๔.๓ ค่าอาหารกลางวันนักเรียนชั้นอนุบาล-ชันประถมศึกษาปีที่ ๖ (งบจาก อปท.)
จานวนเงิน ๖๒๘,๐๐๐ บาท
๓.๓ รายละเอียดค่าใช้จ่าย
๑) งบดาเนินงาน จานวน ๓๑๐,๐๐๐ บาท นาไปเบิกจ่ายตามรายการดังต่อไปนี้
ที่
รายการใช้จ่าย
เงื่อนไขการจัดสรร
จานวนเงิน/ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๒
รวม
จัดสรรไว้ ๓๐ %
๑. ค่าสาธารณูปโภค
-จัดสรรเป็นค่าน้าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ตามใบแจ้งหนี้ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ยิ้มลักษณ์
๒. ค่าใช้สอย
-จัดสรรค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะในการเดินทางไปราชการ
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ ยิ้มลักษณ์
๓. ค่าวัสดุสานักงาน
-จัดสรรเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐ กรีฑาพล
๔. ค่าเครื่องตัดหญ้าและ
-จัดสรรเป็นค่าซ่อมซื้อเครื่องตัดหญ้าและน้ามันเชื้อเพลิง ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ กรีฑาพล
น้ามันเชื้อเพลิง
๕. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
-จัดสรรเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ตามลาดับความจาเป็น ๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐ กรีฑาพล
๖. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
-จัดสรรใช้จ่ายในรายการที่ไม่ได้ระบุในโครงการรองรับ ๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐ ยิ้มลักษณ์
รวมทั้งสิ้น
๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐
๒) งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา( ๓.๑) –( ๓.๒) จานวน ๑,๖๔๖,๒๑๙.๒๐ บาท จัดสรรตามโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ดังนี้

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรมและประมาณการงบประมาณ จาแนกตามโครงสร้างการ
บริหารงานของสถานศึกษา
สรุปงบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
บริหารวิชาการ
ที่
๑

๒

๓

โครงการ/กิจกรรม
โครงการยกระดับและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จัดซื้อวัสดุฝึกสอนสอบ วัดประเมินผล
ติวเข้มเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ม.๓
ติวเข้มเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ป.๖
ผลิตสื่อการเรียนสองภาษาEBE
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ภาษาไทย
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ
ศึกษาดูงาน / ร่วมแข่งกิจกรรมวิทยาศาสตร์
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

มิลันตี
ฤทธิเดช
มิลันตี
ชุติพร
พรสุดา
สิทธิพงษ์
กุสุมา
มิลันตี
กุสุมา
ณิกา

ปีงบประมาณ๖๒
ปีงบประมาณ๖๒
ปีงบประมาณ๖๒
ปีงบประมาณ๖๒
ไตรมาศ ๔
ก.ค.-พ.ย.๖๒
ไตรมาศ ๔
ไตรมาศ ๓
ไตรมาศ ๔
ไตรมาศ ๑

รวม

๑๐,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒๔,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๗๐,๐๐๐

โครงการส่งแสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
จัดทาทาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานในสถานศึกษา
รวม

๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

กรีฑาพล
ชุติพร

ไตรมาศ ๑
ไตรมาศ ๔

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๘๗,๐๐๐

สุเนก
ชุติพร

ไตรมาศ ๑
ไตรมาศ ๑

โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน
การเลีย้ งหมูป่า
การแปรรูปหม่อนเบอรี่
รวม
รวม ๓ โครงการ

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

บริหารทั่วไป
ที่
๑

โครงการ
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับก่อนประถมศึกษา
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา
รวม

๒

๓

๔
๕

๖.

๗

โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
ส่งเสริมการแปรงพัน การกาจัดเหา จัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุ
อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล ห้องน้า ห้องส้วม ห้องพยาบาล
กีฬาเพื่อสุขภาพและต้านยาเสพติด กีฬาภายใน กีฬาระดับกลุ่ม
และกีฬาจังหวัด
รวม
โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีในโรงเรียน
ค่ายลูกเสือสารอง
ค่ายลูกเสือสามัญ
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
รวม
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
รวม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

๘,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๕๓,๐๐๐

ณิกา
คนิษฐา
คนิษฐา

ไตรมาศ ๓
ไตรมาศ ๓
ไตรมาศ ๓

๓,๐๐๐

ชุติพร

ปีงบประมาณ๖๒

๒๐,๐๐๐

สิทธิพงษ์

ไตรมาศ ๒

๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๓,๐๐๐

กรีฑาพล
สิทธิพงษ์
วุฒิชัย

ไตรมาศ ๓
ไตรมาศ ๓
ไตรมาศ ๓

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

วุฒิชัย

๓๐,๐๐๐

ศิวยา
พรสุดา

ปีงบประมาณ๖๒

กรรณิการ์
กรรณิการ์

ไตรมาศ ๑

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕๗๖,๐๐๐
๕๘๒,๐๐๐

วุฒิชัย
สิทธิพงษ์
คนิษฐา

ไตรมาศ ๓
ไตรมาศ ๑
งบประมาณปี ๒๕๖๒

๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

กรีฑาพล

ไตรมาศ ๓

๒๓,๐๐๐

รวม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและค่านิยม ๑๒
ประการ
กิจกรรมจิตสาธารณะและบาเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมโรงเรียนดี ๕ วิถี

๓๐,๐๐๐

รวม

๑๐,๐๐๐

โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
กิจกรรมส่งเสริมการออกกาลังกายและสุขภาพ
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะและดนตรี
กิจกรรมอาหารกลางวัน
รวม

๘.

งบประมาณ

โครงการเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์ ทาเวปไชด์ จัดทาเอกสารแผ่นพับ
รวม

บริหารทั่วไป (ต่อ)

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

ไตรมาศ ๓

ที่
๙

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา

โครงการ
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมวันสาคัญ
วันเข้าพรรษา
วันพ่อ
วันคริสต์มาส
วันขึ้นปีใหม่
วันเด็ก
วันปัจฉิมนิเทศ
รับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย
วันมาฆบูชา
วันไหว้ครู
วันแม่แห่งชาติ
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
รวม

๑๐

โครงการโรงเรียนน่าอยู่ น่าดูและน่าเรียน
ปรับปรุงจัดตกแต่งห้องเรียน (11 ห้องเรียน)
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน
บารุงรักษาระบบน้าดื่มโรงเรียน
รวมเงิน

๑๑

๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๔,๐๐๐
๕,๐๐๐
๘,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓๔,๐๐๐

กรรณิการ์
สิทธิพงษ์
ชุติพร
คนิษฐา
คนิษฐา
มิลันตี
ณิกา
กรรณิการ์
สิทธิพงษ์
คนิษฐา
พรสุดา

ไตรมาศ ๒
ไตรมาศ ๓
ไตรมาศ ๓
ไตรมาศ ๒
ไตรมาศ ๔
ไตรมาศ ๓
ไตรมาศ ๔
ไตรมาศ ๒
ไตรมาศ ๒
ไตรมาศ ๓
ไตรมาศ ๓

๑๑,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

ยิ้มลักษณ์
ศิวยา
กรีฑาพล
สุเนก

ปีงบประมาณ๖๒
ปีงบประมาณ๖๒
ปีงบประมาณ๖๒

วุฒิชัย
อวยพร
กรรณิการ์
นุติกร
ฤทธิเดช
สุเนก

ไตรมาศ ๑

๕๑,๐๐๐

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ปลูกมะนาว

๑,๐๐๐

ปลูกหม่อนเบอรี่

๒,๐๐๐

เลี้ยงหมู

๑๐,๐๐๐
รวมเงิน
รวมทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ

บริหารงบประมาณ

๒๐,๐๐๐
๘๕๐,๐๐๐

ไตรมาศ ๑
ไตรมาศ ๑

ที่
๑

๒

โครงการ
โครงการส่งเสริมและบริการงานพัสดุครุภัณฑ์และระบบ
สาธารณูปโภค
วัสดุสานักงาน
ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงหล่อลื่นตัดหญ้า
จัดซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้น/เครื่องถ่ายเอกสาร
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
ระบบสาธารณูปโภค(ค่าน้า ค่าไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เน็ต)
พัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
๔๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
รวม ๒๑๘,๐๐๐

โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมแจกอุปกรณ์การเรียน

๗๓,๘๑๐

กิจกรรมแจกเครื่องแบบนักเรียน

๗๕,๐๓๐

กิจกรรมแจกหนังสือเรียน

๙๓,๓๗๙.๒๐

รวม

๒๔๒,๒๑๙.๒๐
๕๑๒,๒๑๙.๒๐

รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ

กรีฑาพล
กรีฑาพล
กรีฑาพล
กรีฑาพล
กรีฑาพล
ยิ้มลักษณ์
กรีฑาพล

ปีงบประมาณ๖๒
ปีงบประมาณ๖๒
ปีงบประมาณ๖๒
ปีงบประมาณ๖๒
ไตรมาศ ๑
ปีงบประมาณ๖๒
ปีงบประมาณ๖๒

ยิ้มลักษณ์
กรรณิการ์
ยิ้มลักษณ์
กรรณิการ์
ยิ้มลักษณ์
กรีฑาพล

ไตรมาศ ๑
ไตรมาศ ๑
ไตรมาศ ๑

บริหารบุคลากร
ที่
๑

๒

โครงการ
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร
รับส่งนักเรียน
ศึกษาดูงานของบุคคลากรในโรงเรียน
ดูแลเด็กปฐมวัย

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
สาเนียง
๙๐,๐๐๐
สาเนียง
๔๐,๐๐๐
สาเนียง
๗๒,๐๐๐
สาเนียง

ระยะเวลา
ปีงบประมาณ๖๒
ปีงบประมาณ๖๒
ปีงบประมาณ๖๒
ปีงบประมาณ๖๒

รวม ๒๐๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
โครงการผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ผู้บริหาร บริหารจัดการการศึกษาบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการ
ผู้บริหารส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อม
รับการกระจายอานาจ
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษา
ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการเอาใจใส่การ

๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

ศิวยา
ศิวยา
ศิวยา

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๒

๒,๐๐๐

ศิวยา

ปี ๒๕๖๒

๒,๐๐๐

ศิวยา

ปี ๒๕๖๒

๒,๐๐๐

ศิวยา

ปี ๒๕๖๒

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

จัดการศึกษาเต็มศักยภาพ และเต็มเวลา
รวม
๓

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานในสถานศึกษา
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
กิจกรรมเชิญวิทยากรมาให้ความรู้

๓๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
รวม ๒๐,๐๐๐
รวม ๓ โครงการ ๒๓๒,๐๐๐

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑
บริหารวิชาการ
๘๗,๐๐๐
บาท
บริหารทั่วไป
๘๕๐,๐๐๐
บาท
บริหารงบประมาณ
๕๑๒,๒๑๙.๒๐ บาท
บริหารบุคลากร
๒๓๒,๐๐๐
บาท
รวมทั้งสิ้น
๑,๖๘๑,๒๑๙.๒๐

บาท

ศิวยา
ศิวยา
ศิวยา

ไตรมาศ ๑
ไตรมาศ ๑
ไตรมาศ ๒

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

บริหารวิชาการ
โครงการ
กลยุทธ์ระดับแผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่ ๑
พัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลยุทธ์ที่ ๒,๓,๔มาตรฐานที่ ๖,๑๕
นางมิลันตี นฤเขตอุดมบดี
( ) ใหม่
( / ) ต่อเนื่อง
ปี ๒๕๖๒

๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การจัดการศึกษายึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาศักยภาพ อย่างเต็มความสามารถ ดังนั้น เพื่อการปรับปรุง ส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียน
ดาเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระของผู้เรียนให้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลการประเมิน
คุณภาพ O-NET ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพทางการศึกษาในระดับชาติ และนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระของผู้เรียนให้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลการประเมิน
คุณภาพ O-NET และนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ
๓. เป้าหมาย
เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ด้านปริมาณ - ผลการประเมินคุณภาพ O-NET และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระของผู้เรียน
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ และนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ
ด้านคุณภาพ- นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ อย่างเต็มความสามารถ
๔. กิจกรรม/ ขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

จัดซื้อวัสดุฝึกสอนสอบ วัดประเมินผล
ติวเข้มเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ม.๓
ติวเข้มเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ป.๖
ผลิตสื่อการเรียนสองภาษาEBE
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ภาษาไทย
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ
ศึกษาดูงาน / ร่วมแข่งกิจกรรมวิทยาศาสตร์

ป.๑-ม.๓
ม.๓
ป.๖
ป.๑-๕
ป.๑-ม.๓
ป.๑-ม.๓
ป.๑-ม.๓
ป.๑-ม.๓
ป.๔-ม.๓

ปีงบประมาณ๖๒
ปีงบประมาณ๖๒
ปีงบประมาณ๖๒
ปีงบประมาณ๖๒
ไตรมาศ ๔
ส.ค.-พ.ย.๖๒
ไตรมาศ ๔
ไตรมาศ ๒
ไตรมาศ ๔

๑๐,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๘,๐๐๐

มิลันตี
ฤทธิเดช
มิลันตี
ชุติพร
พรสุดา
สิทธิพงษ์
กุสุมา
มิลันตี
กุสุมา

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย

ปฐมวัย

ไตรมาศ ๑

รวม

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒
๑๕,๐๐๐
ณิกา
๗๐,๐๐๐

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
รายการงบประมาณ
ตอบ
แทน

วัสดุ

รวม

เงิน
อุดหนุน

จัดซื้อวัสดุฝึกสอนสอบ วัดประเมินผล

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ติวเข้มเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
O-NET ม.๓
ติวเข้มเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
O-NET ป.๖
ผลิตสื่อการเรียนสองภาษาEBE

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ภาษาไทย

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ

๑๓,๐๐๐

๑๓,๐๐๐

๑๓,๐๐๐

๑๓,๐๐๐

ศึกษาดูงาน / ร่วมแข่งกิจกรรมวิทยาศาสตร์

๘,๐๐๐

๘,๐๐๐

๘,๐๐๐

๘,๐๐๐

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

กิจกรรม / รายการ

ใช้
สอย

ใช้งบประมาณจาก

รวม

เรียน เงิน
ฟรี รายได้
๑๕ ปี

รวม

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
NT ชั้นประถมศึกษาปีที่
๓ O-NET ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สูงขึ้นร้อยละ ๕และ
นักเรียนได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาการ

วิธีวัดและประเมินผล
เปรียบเทียบผลการ
ประเมิน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการประเมิน
มิลันตี

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อย่างเต็มความสามารถส่งผลให้มีผลการประเมินสูงขึ้นทุก
ระดับชั้นและนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
( นางมิลันตี นฤเขตอุดมบดี)
ครู โรงเรียนบ้านนาสีฯ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
( นางศิวยา รักคง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีฯ

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

บริหารวิชาการ
ลาดับที่ ๒
โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายกรีฑาพล ศรพรหมและนางสาวชุติพร วงศ์ลา
ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่ (/ ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
ปี ๒๕๖๒
...............................................................................................................................................................
๑.หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สั งคม และ
ความก้าวหน้ าทางวิช าการ เป็ น การสร้างกลยุท ธ์ใหม่ ในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาให้ ต อบสนองความ
ต้องการของบุคคล สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพการศึกษา ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่าง
สร้างสรรค์ในสังคมโลก เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเป็นการรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
จัดระบบการปฏิบัติงานให้ตรงความสามารถและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒ นาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมิ นคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาและนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในจึงจัดทา
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพขึ้น
๒.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สถานศึกษากาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒. เพื่อให้สถานศึกษาจัดทา และดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๓. เพื่อให้สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
๔. เพื่อให้สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๕. เพื่อให้สถานศึกษานาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

๖. เพื่อให้สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
๓. เป้าหมาย
๑. สถานศึกษากาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒. สถานศึกษาจัดทา และดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๓. สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๔. สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๕. สถานศึกษานาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๖. สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
๔. แผนการดาเนินงาน
รายละเอียดของกิจกรรม
๑.เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
๒.การอนุมัติโครงการ
๓.แต่งตั้งคณะทางานตามโครงการ
๔.ดาเนินการตามโครงการ
- สถานศึกษากาหนดมาตรฐานการศึกษา
- สถานศึกษาจัดทา และดาเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
- สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
- สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
- สถานศึกษานาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
- สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน
๕.ติดตามผลและประเมิลผล(SAR)

ระยะเวลาดาเนินการ
๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
นายกรีฑาพล ,นางสาวชุติพร

ผู้อานวยการฯ
ชุติพร
ครูทุกคน

ชุติพร

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

๕. งบประมาณ
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
๒. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู/ นักเรียน
๓. ค่าใช้จ่าย / ค่ารับรอง
๔. ค่าของขวัญ/ของรางวัล
๕. ค่าวัสดุ
๖. ค่าครุภัณฑ์
รวม

๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๗,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๖. การประเมิลผล
๑. แบบสัมภาษณ์
๒. แบบประเมินผล
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สถานศึกษากาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒. สถานศึกษาจัดทา และดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๓. สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๔. สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๕. สถานศึกษานาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๖. สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวชุติพร วงศ์ลา )
ครู โรงเรียนบ้านนาสีฯ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นางศิวยา รักคง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

บริหารวิชาการ
โครงการ
กลยุทธ์ระดับแผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่ ๓
ส่งเสริมทักษะการสร้างอาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน
กลยุทธ์ที่ ๒,๓,๔มาตรฐานที่ ๖,๑๕
ส.ต.อ.สิทธิพงษ์ สายจันทร์
( ) ใหม่
( / ) ต่อเนื่อง
ปี ๒๕๖๒

๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒และแก้ไขฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕
มาตรา ๒๓การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งตรงกับมาตรฐานที่ ๖ ความว่า ผู้เรียนมีทักษะ ในการทางาน
รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริตจึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
๒. วัตถุประสงค์
- ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ รักการทางาน มีความรับผิดชอบ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตและรักสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ รักการทางาน มีความรับผิดชอบ รักสิ่งแวดล้อม
มีสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และความรู้ความเข้าใจในการดาเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อยร้อยละ ๙๕
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

๔. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ปรับปรุงโรงเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
แปรรูปหม่อนเบอรี่

ป.๑-ม.๓
ป.๑-ม.๓

ไตรมาศ ๑
ไตรมาศ ๑

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

สิทธิพงษ์
ชุติพร

รวม

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
รายการงบประมาณ
วัสดุ

รวม

เงิน
อุดหนุน

ปรับปรุงโรงเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

แปรรูปหม่อนเบอรี่

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

กิจกรรม / รายการ

ตอบ
แทน

รวม

ใช้
สอย

ใช้งบประมาณจาก
เรียน เงิน
ฟรี รายได้
๑๕ ปี

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
มีโรงเรือนเพาะพันธ์ไก่ที่เหมาะสม ตรวจสอบสภาพจริง การตรวจสอบสภาพจริง
มีแปรรูปหม่อนเบอรีเ่ พื่อเป็นแหล่ง ตรวจสอบสภาพจริง การตรวจสอบสภาพจริง
เรียนรู้ของนักเรียน
๗.
๑.
๒.
๓.
๔.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนรู้จักวางแผนการทางานและดาเนินงานจนสาเร็จ
นักเรียนทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
นักเรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
( สิทธิพงษ์ สายจันทร์)
ครู โรงเรียนบ้านนาสีฯ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
( นางศิวยา รักคง)

รวม

ผู้รับผิดชอบ
สิทธิพงษ์
ชุติพร

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

บริหารทั่วไป
ชื่อโครงการ
กลยุทธ์ระดับแผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙
โครงการที่ ๑
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๒,๓,๔ มาตรฐานที่ ๑๓,๑๔
นางคนิษฐา สายจันทร์
( ) ใหม่
( / ) ต่อเนื่อง
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑. หลักการและเหตุผล
ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ตามนโยบายของรัฐบาล ได้ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
ออกไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง เพื่อเรียนรู้และศึกษาแหล่งเรียนรู้
เพิ่มเติมจากที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนได้ออกไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อเรียนรู้และศึกษาแหล่งเรียนรู้
เพิ่มเติมจากที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
๓. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐
ด้านคุณภาพ – นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน ได้รับประสบการณ์ตรง และเห็น
คุณค่าและประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ตนเอง จังหวัดต่างๆ และบริเวณใกล้เคียง
๔. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับก่อนประถมศึกษา
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา
รวม

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ปฐมวัย
ป.๑-๖
ม.๑-๓

ไตรมาศ ๓
ไตรมาศ ๓
ไตรมาศ ๓

๘,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๕๓,๐๐๐

ณิกา
อวยพร
คนิษฐา

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
รายการงบประมาณ
กิจกรรม / รายการ

ตอบ
แทน

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับก่อน
ประถมศึกษา
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับ
ประถมศึกษา
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับ
มัธยมศึกษา
รวม

ใช้สอย

วัสดุ

ใช้งบประมาณจาก
รวม

เงิน
อุดหนุน

เรียนฟรี
๑๕ ปี

เงิน
รายได้

รวม

๘,๐๐๐

๘,๐๐๐

๘,๐๐๐

๘,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๕๓,๐๐๐

๕๓,๐๐๐

๕๓,๐๐๐

๕๓,๐๐๐

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนได้ แบบบันทึกการเข้าร่วม
ออกไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
โครงการ
นอกสถานศึกษา
ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมี
ประเมินความพึงพอใจ
ความพึงพอใจต่อการไปทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบบันทึก

ผู้รับผิดชอบ
ครูคนิษฐา

แบบประเมินความพึงพอใจ

ครูคนิษฐา

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน ได้รับประสบการณ์ตรง และเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ตนเอง จังหวัดต่างๆ และบริเวณใกล้เคียง และ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
( นางคนิษฐา สายจันทร์)
ครู โรงเรียนบ้านนาสีฯ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นางศิวยา รักคง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

บริหารทั่วไป
โครงการที่ ๒
ชื่อโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพภายในโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวชุติพร วงศ์ลา
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมใหม่  โครงการ / กิจกรรมต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดสาระบัญญัติเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา
และการประกัน คุณ ภาพการศึกษาไว้ซึ่งประกอบด้วยการประกัน คุณ ภาพภายในและการประกันคุณ ภาพ
ภายนอก โดยให้สถานศึกษาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษาที่ต้องดาเนินการเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนคือ
ผู้เรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ที่ดี จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการดูแล และสงเสริมสุขภาพของนักเรียน ให้นักเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพร่างกาย
และสุขภาพจิต ที่ดี
๓. เป้าหมาย
เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนบ้านาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙
เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนบ้านาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ที่ดีอย่าง
น้อยร้อยละ ๙๐
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สะอาด เหมาะสม แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย
๒. นักเรียนมีน้าหนักส่วนสูงที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานเด็กไทย ผลการวัดสรรถภาพทางกาย ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของกรมพละศึกษา
๓. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สะอาดไม่เป็นเหา
๔. นักเรียนมีอุปกรณ์เกี่ยวกับห้องน้าและห้องพยาบาลใช้อย่างถูกสุขอนามัย

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

๔. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรม
๑. กิจกรรมการแปรงฟัน
๒. กิจกรรมกาจัดเหา
๓. จัดซื้อเวชภัณฑ์
๔.กิจกรรมการแข่งขันกีฬา

เป้าหมาย
นร.ร.ร.นาสีฯ
นร.ร.ร.นาสีฯ
นร.ร.ร.นาสีฯ
นร.ร.ร.นาสีฯ
รวม

ระยะเวลา
งบประมาณ
ต.ค.๖๑ – ก.ย.๖๒
๑,๐๐๐
ต.ค.๖๑ – ก.ย.๖๒
๑,๐๐๐
ต.ค.๖๑ – ก.ย.๖๒
๑,๐๐๐
ต.ค.๖๑ – ธ.ค.๖๒ ๒๐,๐๐๐
๒๓,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
ครูอวยพร
ครูอวยพร
ชุติพร
สิทธิพงษ์

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
รายการงบประมาณ

กิจกรรม / รายการ
๑. กิจกรรมการแปรงฟัน
๒. กิจกรรมกาจัดเหา
๓. จัดซื้อเวชภัณฑ์
๔.กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
รวม

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนมีความพร้อมในการดูแล
และสงเสริมสุขภาพของนักเรียน
ให้นักเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพ
ร่างกายและสุขภาพจิต ที่ดี

ตอบ ใช้
แทน สอย

ใช้งบประมาณจาก

วัสดุ

รวม

เงิน
อุดหนุน

เรียน
ฟรี
๑๕ ปี

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๒๓,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๒๓,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๒๓,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๒๓,๐๐๐

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

สังเกตจากแบบบันทึก
สมรรถภาพทางกาย

แบบบันทึกสมรรถภาพ
ทางกาย

เงิน
รายได้

รวม

ผู้รับผิดชอบ

ชุติพร

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี และมีพัฒนาการที่เหมาะสมสมบูรณ์ตามวัย

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวชุตพิ ร วงศ์ลา )
ครู โรงเรียนบ้านนาสีฯ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นางศิวยา รักคง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

บริหารทั่วไป
ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน

โครงการที่ ๓
ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในโรงเรียน
ส.ต.อ. สิทธิพงษ์ สายจันทร์
 โครงการ/กิจกรรมใหม่  โครงการ / กิจกรรมต่อเนื่อง
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันการเรียนการสอสนได้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงเพื่อให้ผู้เรียนพัฒ นา
ทางด้ านสติ ปั ญ ญา จิ ต ใจและศี ล ธรรมการจัด กิ จ กรรมลกเสื อมี ค วามจ าเป็ น อย่ างยิ่ งที่ จะช่ว ยให้ ผู้ เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีระเบียบวินัย มีภาวะผู้นา และมีกระบวนการกลุ่ม อันเป็นแนวทางในการดาเนิน
ชีวิตในปัจจุบัน
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย และมีภาวะผู้นาในตนเอง
๒. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในกระบวนการทางานเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
๓. เป้าหมาย
เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนบ้านาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙
เชิงปริมาณ
ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนบ้านาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙
เชิงคุณภาพ
ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนบ้านาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙ มีกิจกรรมฐานการทดสอบเมื่อได้
ร่วมกิจกรรมแล้วมีทักษะและระเบียบวินัย สามารถบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมได้
๔. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรม
เป้าหมาย
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ค่ายลูกเสือสารอง
ป.๑-๓
ไตรมาศ ๓
๓,๐๐๐
กรีฑาพล
ค่ายลูกเสือสามัญ
ป.๔-๖
ไตรมาศ ๓
๕,๐๐๐
ส.ต.อ.สิทธฺพงษ์
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ม.๑-๓
ไตรมาศ ๓
๕,๐๐๐
นายวุฒิชัย
รวม
๑๓,๐๐๐

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
รายการงบประมาณ

กิจกรรม / รายการ

ตอบ
แทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

เงินอุดหนุน

๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐

๑๓,๐๐๐

ค่ายลูกเสือสารอง
ค่ายลูกเสือสามัญ
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
รวม

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑.นักเรียนมีระเบียบวินัย
และมีภาวะผู้นาในตนเอง
๒.นักเรียนมีทักษะใน
กระบวนการทางานเป็น
กลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.นักเรียนมีทักษะในการ
ดาเนินชีวิตประจาวันได้

ใช้งบประมาณจาก
เรียนฟรี
๑๕ ปี

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

การสังเกต

แบบบันทึกการสังเกต

การสังเกต

แบบบันทึกการสังเกต

การสังเกต

แบบบันทึกการสังเกต

เงิน
รายได้

รวม

ผู้รับผิดชอบ
กรีฑาพล
สิทธิพงษ์
วุฒิชัย

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙ ผ่านกิจกรรมลูกเสือทุกคน และ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับ นามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
( สิทธิพงษ์ สายจันทร์ )
ครู โรงเรียนบ้านนาสีฯ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นางศิวยา รักคง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

บริหารทั่วไป
ชื่อโครงการ
กลยุทธ์ระดับแผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่ ๔
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ ๒,๓,๔มาตรฐานที่ ๑๐
นายวุฒิชัย บุดดา
( ) ใหม่
( / ) ต่อเนื่อง
ปี ๒๕๖๒

๑. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสถานศึกษาระดับประถมศึกษาทุก ๆ แห่ง จาเป็นจะต้องจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษาเป็นพื้นฐานของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเป็นการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักสิทธิหน้าที่ วัฒนธรรม กล้าแสดงออกในทาง
ที่ถูกต้อง รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในทางที่ดีและเหมาะสมโรงเรียนจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
๒. เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้จักสิทธิหน้าที่อันชอบธรรมรักษาไว้ซึ่งประโยชน์
ส่วนรวม
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนให้เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียน ได้รับการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในห้องเรียน ร้อยละ ๑๐๐
- นักเรียน สามารถปฏิบัติตนตามแบบประชาธิปไตยทั้งในและนอกโรงเรียนและเป็นสมาชิก
ที่ดีของโรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติอย่างน้อย ร้อยละ ๙๕
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และประเทศชาติ เด็กสามารถ คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้จักสิทธิหน้าที่อันชอบธรรมรักษาไว้ซึ่ง
ประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตนให้เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

๔. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรม
๑. ระดับห้องเรียน
- เสริมกิจกรรมแทรกในกิจกรรม
การเรียนการสอน
- มีคณะกรรมการระดับชั้นเรียน
ที่มาจากการเลือกตั้งจากสมาชิก
ในห้อง
- สร้างข้อตกลงในห้องเรียน
๒ . ระดับโรงเรียน
- มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สภานักเรียน การแบ่งงาน
รับผิดชอบ ตามระเบียบว่าด้วย
สภานักเรียนของโรงเรียน
- การประชุมปรึกษาหารือ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ประชาธิปไตย
-กิจกรรมส่งเสริมวินัยนักเรียน

เป้าหมาย
นักเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม
จริยธรรมมี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
วิถีประชาธิปไตย

ระยะเวลา
ปีการศึกษา ๖๒

นักเรียน-ครูทุก
คนได้เข้าร่วม
กิจกรรมเห็น
ความสาคัญ มี
ความตระหนัก
ในความเป็นไทย
ยึดมั่นในวิถี
ประชาธิปไตย
และสามารถ
นาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
รวม

ปีการศึกษา ๖๒

งบประมาณ
๑,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
ครูประจาชั้น

วุฒิชัยและ
คณะครู

๑,๐๐๐

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
รายการงบประมาณ

กิจกรรม / รายการ
ประชาธิปไตยในห้องเรียนและ
โรงเรียน
รวม

ตอบ
แทน

ใช้สอย

ใช้งบประมาณจาก

วัสดุ

รวม

เงินอุดหนุน

เรียนฟรี
๑๕ ปี

เงิน
รายได้

รวม

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีวัดและ
ประเมินผล

นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติ เด็กสามารถ คิดเป็น ทาเป็น
แก้ปัญหาเป็น รู้จักสิทธิหน้าที่อันชอบธรรมรักษา
ไว้ซึ่ง ประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตนให้เป็นผู้นา
และผู้ตามที่ดี

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
วุฒิชัย

การสังเกต

แบบบันทึก
การสังเกต

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความสาคัญ มีความตระหนักในการดาเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
( นายวุฒิชัย บุดดา)
ครู โรงเรียนบ้านนาสีฯ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นางศิวยา รักคง )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

บริหารทั่วไป
โครงการที่ ๕
ชื่อโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางศิวยา รักคง และนางสาวพรสุดา ลาสุข
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมใหม่  โครงการ / กิจกรรมต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๑. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันเป็นที่ตระหนักดีว่าสังคมในโลกปัจจุบันเปลี่ยนไปมาก ส่งผลให้นักเรียนต้องมีการปรับตัว
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องอันก่อให้เกิดปัญหาติดตามมา ทั้งด้านการเรียน สุขภาพกาย สุขภาพจิต และการ
เรี ย นรู้ด้ ว ยเหตุ นี้ โรงเรีย นบ้ านนาสี ส ลากกิ น แบ่ งสงเคราะห์ ๕๙ ได้ ตระหนั กถึงความจาเป็ น ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้สามารถดารงชีวิต ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อตนเองและสังคม
และปลอดภัยจากวิกฤตทั้งมวลเพื่อที่โรงเรียนจะได้ป้องกัน แก้ปัญหาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนให้ปลอดภัย
จึงได้จัดทาโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีเครื่องมือ มีกระบวนการ มีระบบดูแลช่วยเหลือ
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
๒.เพื่อส่งเสริมให้ครูประจาชั้น ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานละ
องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๓.เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒ นาเต็มศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
๓. เป้าหมาย
เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เชิงปริมาณ
-นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
-นั ก เรี ย นทุ ก คนได้ รั บ การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาป้ อ งกั น แก้ ไขปั ญ หาด้ า นการเรี ย นรู้ สุ ข ภาพและ
ความสามารถพิเศษ
-นักเรียนได้รับการแนะแนวอย่างทั่วถึง
เชิงคุณภาพ
-นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๘๐ เป็นคนดี คนเก่ง
และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

๔. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรม
๑.กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
๒.บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
๓.คัดกรองนักเรียน
๔.แบบคัดกรองนักเรียน
๕.แฟ้มสรุปรายงาน
๖.แนะแนว

เป้าหมาย

ระยะเวลา

นักเรียนชั้นอนุบาล๑-ม.๓
นักเรียนชั้นอนุบาล๑-ม.๓
นักเรียนชั้น ป.๑-ม.๓
นักเรียนชั้น ป.๑-ม.๓
นักเรียนชั้นอนุบาล๑-ม.๓
นักเรียนชั้น ป.๑- ม.๓

พ.ค. – ต.ค.
ส.ค. – ก.ย.
พ.ค. – มี.ค.
พ.ค.
มี.ค.
พ.ค. – มี.ค.

รวม

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
๑๐,๐๐๐

นางศิวยา และ
นางสาวพรสุดา

๑๐,๐๐๐

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
รายการงบประมาณ
กิจกรรม / รายการ
๑.กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

ตอบ
แทน

ใช้สอย

วัสดุ

ใช้งบประมาณจาก
รวม

เงิน
เรียนฟรี เงิน
อุดหนุน ๑๕ ปี รายได้

รวม

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒.บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
๓.คัดกรองนักเรียน
๔.แบบคัดกรองนักเรียน
๕.แฟ้มสรุปรายงาน
๖.แนะแนว
รวม

๗. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนทุกคนได้รับการ
แนะแนวและดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

วิธีวัดและประเมินผล
การสรุปรายงานผลของ
ระบบดูและช่วยเหลือ
นักเรียน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
ผู้รับผิดชอบ
แบบสรุปรายงานผลของ
อริยาพร
ระบบดูและช่วยเหลือ
สุวรรณี
นักเรียน

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีระบบ
- นักเรียนในโรงเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
- นักเรียนได้รับการแนะแนวอย่างทั่วถึง
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวพรสุดา ลาสุข)
ครูผชู้ ่วยโรงเรียนบ้านนาสีฯ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นางศิวยา รักคง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

บริหารทั่วไป
โครงการที่ ๖
ชื่อโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและค่านิยม ๑๒ ประการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวกรรณิการ์ นามกอง
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมใหม่  โครงการ / กิจกรรมต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๑. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ มีจุดหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ๘ ประการ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน จึง
จาเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตาม
แบบวิถีพุทธ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคต
สอดคล้องกับ แนวดาเนินการ /นโยบาย ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ และ
โรงเรียนดี ๕ วิถี จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีมารยาทที่ดีงาม
๒. นักเรียนมีสานึกด้านความเป็นคนดีตามหลักคุณธรรม
๓. นักเรียนปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาพุทธและนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๔. นักเรียนมีจิตสาธารณะและบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียนในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรกาหนด และได้รับ
การปลูกฝั่งค่านิยม ๑๒ ประการ
๔. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมโรงเรียนดี ๕ วิถี

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

นักเรียน ป.๑-ม.๓
นักเรียน ป.๑-ม.๓

ไตรมาศ ๑
ไตรมาศ ๑

๔,๐๐๐
๕,๐๐๐

กรรณิการ์
กรรณิการ์

รวม

๙,๐๐๐

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
รายการงบประมาณ

กิจกรรม / รายการ
กิจกรรมจิตอาสาและบาเพ็ญ
ประโยชน์
กิจกรรมโรงเรียนดี ๕ วิถี

ตอบ
แทน

ใช้สอย

วัสดุ

ใช้งบประมาณจาก
รวม

เงินอุดหนุน

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

รวม ๙,๐๐๐

๙,๐๐๐

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
นักเรียนมีคุณธรรม
- การสังเกต
จริยธรรม และคุณลักษณะ - การสอบถาม
ที่พึงประสงค์ ตามที่
- เอกสาร / หลักฐาน
หลักสูตรกาหนด และได้รับ
การปลูกฝั่งค่านิยม ๑๒
ประการ

เรียนฟรี
๑๕ ปี

๙,๐๐๐

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบบันทึก การสังเกต
การสอบถาม
- เอกสาร / หลักฐาน

เงิน
รายได้

รวม

๙,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
กรรณิการ์

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ กล้าแสดงออก เป็นคนดี มีความรู้ คุณธรรม
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และสามารถนาหลักค่านิยม ๑๒ ประการมาใช้ในชีวิตประจาวันได้

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวกรรณิการ์ นามกอง )
ครู โรงเรียนบ้านนาสีฯ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นางศิวยา รักคง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

บริหารทั่วไป
โครงการที่ ๗
โครงการ
ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส.ต.อ.สิทธิพงษ์ สายจันทร์
ลักษณะโครงการ
( /) ใหม่ ( ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒– ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
.............................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๒มาตรา ๗ ใน
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอ
ภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของ
ประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติสุขภาพกับการศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องดาเนินการควบคู่
ไปให้เกิดการประสานเอื้ออานวย ประโยชน์และเกื้อกูลกันในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมายคือผู้เรียน ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาผู้เรียนในวัยเรียนให้เป็นรูปธรรม ทั้งในเชิง
ยุทธศาสตร์ เชิงเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข และได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านน้าหนัก –
ส่วนสูง ของผู้เรียนในวัยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
กระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดทาโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้
ผู้เรี ย นมีสุ ขภาพร่างกายแข็งแรง มีความพร้อมในทุกด้าน และด้านการกีฬา ส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนมีสุ ขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีวินัยในตนเอง มีความรักใคร่สามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัย และได้มี
โอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา โรงเรียนจึงได้จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ที่ดี มีสุนทรียภาพ มีลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาลังกายสม่าเสมอ
๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
๓. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๔. เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น
๕. เพื่อให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา
นันทนาการตามจินตนาการ
๖. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
๗. เพื่อให้ผู้เรียนได้ดื่มอาหารเสริมนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
๓. เป้าหมาย
๑. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาลังกายสม่าเสมอ ร้อยละ ๙๕
๒. ผู้เรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๕
๓. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ ๙๕
๔. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่นร้อยละ ๙๕
๕. ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

ตามจินตนาการ ร้อยละ ๙๕
๖. ผู้เรียนได้รับประทานอาหารที่คุณค่าทางโภชนาการ ร้อยละ ๙๕
๗. ผู้เรียนได้ดื่มอาหารเสริมนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ร้อยละ ๙๕
๔.แผนการดาเนินงาน
รายละเอียดของกิจกรรม
๑.เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
๒. การอนุมัติโครงการ
๓. แต่งตั้งคณะทางานตามโครงการ
๔. ดาเนินการตามโครงการ
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน
- กิจกรรมอบรมผู้นานักเรียนส่งเสริม
สุขภาพ
- กิจกรรมตรวจรักษาและฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
- กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
ทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และ
กีฬา
-กิจกรรมอาหารกลางวัน
-กิจกรรมอาหารเสริมนม
๕. ติดตามผลและประเมินผล
๕. งบประมาณ
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
๒. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู/ นักเรียน
๓. ค่าใช้จ่าย / ค่ารับรอง
๔. ค่าของขวัญ/ของรางวัล
๕. ค่าวัสดุ
๖. ค่าครุภัณฑ์

ระยะเวลาดาเนินการ
๑- ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑- ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑- ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑๒
ถึง ๓๑มีนาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
สิทธิพงษ์
ผู้อานวยการฯ
อวยพร
ชุติพร
ชุติพร
อวยพร
สิทธิพงษ์
ปานรดา

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

รวม

บาท
บาท
๖๓๔,๐๐๐
๖๓๔,๐๐๐
บาท

คนิษฐา
ชุติพร
สิทธิพงษ์

บาท
บาท
บาท
บาท

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

๖. การประเมินผล
๑. แบบบันทึกพฤติกรรม
๒. แบบทดสอบ
๓. แบบสัมภาษณ์
๔.แบบบันทึกภาวะโภชนาการ
๕. แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพ
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาลังกายสม่าเสมอ
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
๖. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ได้รับประทานอาหารที่คุณค่าทางโภชนาการ
๗. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ได้ดื่มอาหารเสริมนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
( สิทธิพงษ์ สายจันทร์ )
ครู โรงเรียนบ้านนาสีฯ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นางศิวยา รักคง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

บริหารทั่วไป
ชื่อโครงการ
กลยุทธ์ระดับแผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่ ๘
สร้างเสริมความเข้าใจและเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ ๒,๓,๔มาตรฐานที่ ๘-๙
นายกรีฑาพล ศรพรหม
( ) ใหม่
( / ) ต่อเนื่อง
ปี ๒๕๖๒

๑. หลักการและเหตุผล
การประชาสั ม พั น ธ์ต่ างๆเป็ น การสื่ อสารให้ เกิด ความเข้ าใจแก่บุ คลากรภายในบุ ค คลทั่ว ไปและที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งสาคัญมีความจาเป็นที่จะต้องประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรในโรงเรียน/บุคคลภายนอกและผู้ ที่มีความเกี่ยวข้องได้รับทราบ
ข้อมูล และเผยแพร่ข่าวสารของทางโรงเรียนดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพประสบ
ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของโรงเรียน และการดาเนินงานด้านต่างๆให้เป็นที่รู้จักของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน
๓. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ - เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของโรงเรียน และการดาเนินงานด้านต่างๆ
ให้เป็นที่รู้จักของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน
ด้านคุณภาพ- มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ทาให้หน่วยงาน ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจและรับทราบ
ผลงาน / การดาเนินกิจกรรมของโรงเรียน
๔. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์ ทา web
จัดทาเอกสารแผ่นพับ

เป้าหมาย
Web และ
จัดทาเอกสาร
แผ่นพับของ
โรงเรียน
รวม

ระยะเวลา
งบประมาณ
ปีงบประมาณ ๖๒ ๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
กรีฑาพล

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
รายการงบประมาณ

กิจกรรม / รายการ
- ประชาสัมพันธ์ ทา
webจัดทาเอกสาร
แผ่นพับ
รวม๒,๐๐๐

ตอบ
แทน

ใช้สอย

วัสดุ

๒,๐๐๐

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
โรงเรียนมีการเผยแพร่และ - การสังเกต การ
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร
สอบถาม
ของโรงเรียน และการ
ความพึงพอใจ
ดาเนินงานด้านต่างๆให้เป็น
ที่รู้จักของหน่วยงานต่างๆ
ทั้งในโรงเรียนและชุมชนได้
ทราบ

ใช้งบประมาณจาก
รวม

เงินอุดหนุน

เรียนฟรี
๑๕ ปี

เงินรายได้

รวม

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

เครื่องมือวัดและประเมินผล
ผู้รับผิดชอบ
- แบบบันทึก การสังเกต
กรีฑาพล
การสอบถาม
- เอกสาร / หลักฐาน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรในโรงเรียน/บุคคลภายนอกและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล และเผยแพร่ข่าวสารของทาง
โรงเรียน อย่างสม่าเสมอ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
( นายกรีฑาพล ศรพรหม )
ครู โรงเรียนบ้านนาสีฯ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
( นางศิวยา รักคง )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีฯ

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

บริหารทั่วไป
ชื่อโครงการ
กลยุทธ์ระดับแผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่ ๙
ส่งเสริมและจัดกิจกรรมวันสาคัญ
กลยุทธ์ที่ ๒,๓,๔ มาตรฐานที่ ๑๓
นางคนิษฐา สายจันทร์
( ) ใหม่
( / ) ต่อเนื่อง
ปี ๒๕๖๒

๑. หลักการและเหตุผล

การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและค่านิยมอันพึงประสงค์เป็นการสร้างความตระหนัก
ส่งเสริมความรู้แนวสร้างปฏิบัติ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ร่วมกิจกรรมในวันสาคัญต่างๆ ผู้เรียนสามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
๒. วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่างอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งาม
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนในโรงเรียนบ้านนาสีสานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์อย่างน้อยร้อยละ ๙๕
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนในโรงเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๔. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรม
เป้าหมาย
ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
วันเข้าพรรษา
วันพ่อ
วันคริสต์มาส
วันขึ้นปีใหม่
วันเด็ก
วันปัจฉิมนิเทศ
รับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย
วันไหว้ครู
วันแม่แห่งชาติ
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
วันมาฆบูชา

นักเรียนทุกคน
นักเรียนทุกคน
นักเรียนทุกคน
นักเรียนทุกคน
นักเรียนทุกคน
ม.๓
ปฐมวัย
นักเรียนทุกคน
นักเรียนทุกคน
นักเรียนทุกคน
นักเรียนทุกคน
รวม

ไตรมาศ ๒
ไตรมาศ ๓
ไตรมาส ๓
ไตรมาศ ๔
ไตรมาศ ๔
ไตรมาศ ๔
ไตรมาศ ๔
ไตรมาศ ๑
ไตรมาศ ๒
ไตรมาศ ๑
ไตรมาศ ๔

๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๔,๐๐๐
๕,๐๐๐
๘,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓๔,๐๐๐

คนิษฐา
สิทธิพงษ์
ชุติพร
คณิษฐา
คนิษฐา
มิลันตี
ณิกา
สิทธิพงษ์
คนิษฐา
พรสุดา
กรรณิการ์

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
รายการงบประมาณ
วัสดุ

รวม

เงินอุดหนุน

วันเข้าพรรษา

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

วันพ่อ

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

วันคริสต์มาส

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

วันขึ้นปีใหม่

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

วันเด็ก

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

วันปัจฉิมนิเทศ

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

รับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย

๘,๐๐๐

๘,๐๐๐

๘,๐๐๐

๘,๐๐๐

วันไหว้ครู

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

วันแม่แห่งชาติ

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

วันมาฆบูชา

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐

๓๔,๐๐๐

กิจกรรม / รายการ

รวม

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนในโรงเรียน มี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์

ตอบ
แทน

ใช้
สอย

ใช้งบประมาณจาก

วิธีวัดและประเมินผล
- การสังเกต การ
สอบถาม

เรียนฟรี
๑๕ ปี

เงินรายได้

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบบันทึก การสังเกต
การสอบถาม
- เอกสาร / หลักฐาน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความสาคัญ มีความตระหนักในความเป็นไทยยึดมั่น
ในศาสนา จารีตประเพณีและวันสาคัญของชาติ

รวม

ผู้รับผิดชอบ
คนิษฐา

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
( นางคนิษฐา สายจันทร์)
ครู โรงเรียนบ้านนาสีฯ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
( นางศิวยา รักคง )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีฯ

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

บริหารทั่วไป
ชื่อโครงการ
กลยุทธ์ระดับแผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่ ๑๐
โรงเรียนน่าอยู่ น่าดูและน่าเรียน
กลยุทธ์ที่ ๒,๓ มาตรฐานที่ ๑๒
ส.ต.อ.สิทธิพงษ์ สายจันทร์
( ) ใหม่
( / ) ต่อเนื่อง
ปี ๒๕๖๒

๑. หลักการและเหตุผล
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัย
หลาย ๆ ด้านประกอบกัน การพัฒนาอาคารสถานที่ให้มั่นคง สะอาด ปลอดภัย ให้น่าอยู่ น่าอาศัย และ
ประทับใจผู้พบเห็น การปรับปรุงสภาพห้องเรียนและการสร้างภูมิทัศน์จัดสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายในห้องเรียน
และบริเวณโรงเรียนจัดสวนหย่อมหน้าอาคารเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้าง
บรรยายกาศของการเรียนรู้ และ เป็นแรงจูงใจหนึ่งที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นต้องการที่จะมา
โรงเรียน รักโรงเรียน และสนใจที่จะเรียนรู้ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี และยังสนับสนุนการเรียน
การสอนกลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง และสามารถนาประสบการณ์ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริเวณโรงเรียนมีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าอาศัยประทับใจแก่ผู้พบ
เห็น
2. เพื่อให้โรงเรียนมีห้องสมุดที่น่าอยู่ และขนาดเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนรักสถานศึกษาหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักการอ่านรักเรียนรู้
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- โรงเรียนมีห้องสมุด ทีม่ บี รรยากาศที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ เหมาะแก่การค้นคว้าหาความรู้ และมีภูมิ
ทัศน์รอบๆบริเวณโรงเรียนทีร่ ่มรื่นสวยงามเป็นที่พึงพอใจต่อผู้พบเห็น อย่างน้อยร้อยละ ๙๐
เชิงคุณภาพ
- โรงเรียน มีภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน เพียงพอต่อการเรียนรู้ จัดตกแต่งบริเวณโรงห้องสมุดและบริเวณโรงเรียนได้อย่างร่มรื่นสวยงาม มี
การดูแลบารุงรักษาร่วมกันอย่างยั่งยืน

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

๔. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน

บริเวณโรงเรียน

ต.ค.๖๑ - ก.ย.๖๒

๓๐,๐๐๐

- ปรับปรุงจัดตกแต่งห้องเรียน
(11 ห้องเรียน)
- บารุงรักษาระบบน้าดื่มโรงเรียน

บริเวณโรงเรียน

ต.ค.๖๑ - ก.ย.๖๒

๑๑,๐๐๐

สิทธิพงษ์
สาเนียง
ยิ้มลักษณ์

บริเวณโรงเรียน

ต.ค.๖๑ - ก.ย.๖๒

๑๐,๐๐๐

รวม
๕. งบประมาณ

จานวน

๕๑,๐๐๐

๕๑,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาท)

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนภูมิทัศน์ที่น่าอยู่ น่าเรียนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน มี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
( สิทธิพงษ์ สายจันทร์ )
ครู โรงเรียนบ้านนาสีฯ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
( นางศิวยา รักคง )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีฯ

กรีฑาพล
สิทธิพงษ์

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

บริหารทั่วไป
ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการลาดับที่ ๑๑
เกษตรทฤษฎีใหม่
ส.ต.อ.สิทธิพงษ์ สายจันทร์
() ใหม่ (/ ) ต่อเนื่อง
ปี ๒๕๖๒

๑. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้โดย
ยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ผู้เรียนพออยู่
พอกินพอเพพียงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสังคมในปัจจุบันจึงเสื่อม
โทรมลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะทุกคนต้องแสวงหาเงินทอง เพื่อความอยู่รอดของตนเองเกิดความแก่งแย่ง เอา
รัดเอาเปรียบผู้อื่น เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม การปลูกฝังการมีจิตสานึกที่ดีจึงควรปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็กเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญและ
แนวทางในการสร้างจิตสานึกความพอเพียง การรู้จักพอประมาณ และการมีเหตุผล โดยมีความรู้คู่คุณธรรม
เป็นการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านนาอ่างคาจึงได้จัดทาโครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ในโรงเรียน
๒.๒ เพื่อส่งเสริมการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น
๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้รู้จักความพอประมาณ มีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันที่ดี
๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้คู่คุณธรรม
๓. เป้าหมาย
๓.๑ นักเรียนรู้จักเกษตรทฤษฎีใหม่ ร้อยละ ๙๕
๓.๒ นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นร้อยละ ๙๕
๓.๓ นักเรียนมีความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีร้อยละ ๙๕
๓.๓นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ร้อยละ ๙๕
๔. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินการ
รายงาน / กิจกรรม
๑. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการดาเนิน
โครงการ

ระยะเวลา
๒๘- ๓๐ เม.ย.
๖๒

๒. สารวจรวบรวมข้อมูล

พ.ค.๖๒

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.ร.ร./
กรรมการ
สถานศึกษา
สิทธิพงษ์

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

รายงาน / กิจกรรม
๓. ดาเนินงานตามโครงการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท

วุฒิชัย
นุติกร
สิทธิพงษ์
ฤทธิเดช สุเนก

พ.ค.๖๒ - มี.ค.๖๓

๑) กิจกรรมปลูกมะนาว
๒) กิจกรรมหม่อนเบอรี่
๓) กิจกรรมเลีย้ งไก่ไข่
๔) เลี้ยงหมู

๕. งบประมาณ
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
๒. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู/ นักเรียน
๓. ค่าใช้จ่าย / ค่ารับรอง
๔. ค่าของขวัญ/ของรางวัล
๕. ค่าวัสดุ
๖. ค่าครุภัณฑ์
รวม

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๖. การประเมินผล
๑. แบบตรวจสอบ
๒. การสังเกต
๓. ภาพถ่าย
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑นักเรียน ร้อยละ ๙๕รู้จักเกษตรทฤษฎีใหม่
๗.๒นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
๗.๓นักเรียนร้อยละ ๙๕มีความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดี
๗.๔นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีความรู้คู่คุณธรรม
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( ส.ต.อ. สิทธิพงษ์ สายจันทร์ )
ครู โรงเรียนบ้านนาสีฯ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นางศิวยา รักคง )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนานาสีฯ

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

บริหารงบประมาณ
โครงการที่ ๑
ชื่อโครงการ
ส่งเสริมและบริหารงานพัสดุครุภัณฑ์และระบบสาธารณูปโภค
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายกรีฑาพล ศรพรหม
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม ( ) ใหม่
( / ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ปี ๒๕๖๒
๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การจัดการศึกษายึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การจัดการศึกษาต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม รัฐต้องส่งเสริม ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีสถานที่ สื่อ และวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม
เพียงพอ เพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
2.1 โรงเรียนมีสื่อ มีสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานและพียงพอในการเรียนการสอน
2.2 ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านปริมาณ
๓.๑.๑ โรงเรียนมีสื่อ มีสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานและพียงพอในการเรียนการสอน
นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาภายใต้การบริหารจัดการในระบบการประกันคุณภาพ ใน
ระดับ ดีขึ้นไป
๓.๒ ด้านคุณภาพ
๓.๒.๑ โรงเรียนมีสื่อ มีสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานและพียงพอในการเรียนการสอน
นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาภายใต้การบริหารจัดการในระบบการประกันคุณภาพ
ใน ระดับ ดีขึ้นไป
๔. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรม
วัสดุ อุปกรณ์ สานักงาน
ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงหล่อลื่นตัด
หญ้า
จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
รุ่น ๒๘๕

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

การบริหารจัดการใน
โรงเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ปีงบประมาณ ๖๒

๔๐,๐๐๐

กรีฑาพล

ปีงบประมาณ ๖๒
ปีงบประมาณ ๖๒

๒๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

กรีฑาพล
กรีฑาพล

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ปีงบประมาณ ๖๒

๒๕,๐๐๐

กรีฑาพล

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พ่อพ่วง
คอมพิวเตอร์
ระบบสาธารณูปโภค
( ค่าน้า ค่าไฟฟ้า ค่า
อินเทอร์เน็ต)
พัฒนาระบบสารสนเทศใน
โรงเรียน

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ปีงบประมาณ ๖๒

๑๐,๐๐๐

กรีฑาพล

การบริหารจัดการใน
โรงเรียน

ปีงบประมาณ ๖๒

๑๖๐,๐๐๐

ยิ้มลักษณ์

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ปีงบประมาณ ๖๒

๑๐,๐๐๐

กรีฑาพล

รวม

๒๗๐,๐๐๐

รายการงบประมาณ

ใช้งบประมาณจาก

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม / รายการ

วัสดุ

รวม

เงิน
อุดหนุน

วัสดุ อุปกรณ์ สานักงาน

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงหล่อลื่น
ตัดหญ้า
จัดซื้อหมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร รุ่น ๒๘๕
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พ่อพ่วง
คอมพิวเตอร์
ระบบสาธารณูปโภค

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

พัฒนาระบบสารสนเทศใน
โรงเรียน

ตอบ
แทน

ใช้
สอย

เรียนฟรี เงิน
๑๕ ปี รายได้

๑๐,๐๐๐

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

รวม

๑๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

รวมเป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐บาท
๘. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-โรงเรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น

วิธีวัดและประเมินผล
- ประเมินมาตรฐาน
-เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

เครื่องมือวัดและประเมินผล
ผู้รับผิดชอบ
-แบบประเมินมาตรฐาน
กรีฑาพล
-รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
( นายกรีฑาพล ศรพรหม )
ครู โรงเรียนบ้านนาสีฯ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
( นางศิวยา รักคง )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีฯ

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

บริหารงบประมาณ
ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่ ๒
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
นางยิ้มลักษณ์ ศรพรหม
( ) ใหม่
( / ) ต่อเนื่อง
ปี ๒๕๖๒

๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอใน
การรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” คือโครงการ
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ งบประมาณที่รัฐช่วยเหลือนั้นมี 5 ส่วนด้วยกัน คือ ค่าเล่าเรียน แบบเรียน
เสื้อผ้า ค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจะได้รับเงินสดไปจัดซื้อเอง 2 ส่วน คือ ค่าเสื้อผ้าและ
ค่าอุปกรณ์การเรียน ทั้งนี้โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพจึงเป็นโครงการที่นอกจากสะท้อนให้เห็นความ
ตั้งใจจริงของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการลงทุนด้านปัญญา ยังเป็นโครงการที่ช่วย
ลดภาระของผู้ปกครอง และเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จัดทากิจกรรมโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สาหรับรายการหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านปริมาณ
1.นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปีการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐
2.นักเรียนทุกคนได้รับเงินอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ร้อยละ ๑๐๐
3.นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ ๑ ครั้ง ร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สาหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

๔. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แจกหนังสือเรียน
แจกอุปกรณ์การเรียน
แจกค่าเครื่องแบบนักเรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ปีงบประมาณ ๖๒
ปีงบประมาณ ๖๒
ปีงบประมาณ ๖๒

๑๐๐,๔๕๙
๓๗,๙๒๕
๗๗,๑๐๐
๒๑๕,๔๘๔

ยิ้มลักษณ์
ยิ้มลักษณ์
ยิ้มลักษณ์

รวม

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
รายการงบประมาณ
กิจกรรม / รายการ

ตอบ
แทน

ใช้
สอย

วัสดุ

ใช้งบประมาณจาก
รวม

เงิน
อุดหนุน

เรียนฟรี
๑๕ ปี

เงิน
รายได้

รวม

แจกหนังสือเรียน

๑๐๐,๔๕๙

๑๐๐,๔๕๙

แจกอุปกรณ์การเรียน

๓๗,๙๒๕

๓๗,๙๒๕

แจกค่าเครื่องแบบ
นักเรียน

๗๗,๑๐๐

๗๗,๑๐๐

รวมเป็นเงิน ๒๑๕,๔๘๔ บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาท)

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล
1.นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือ -ประเมิน
เรียนฟรีตลอดปีการศึกษา
-สังเกต
2.นักเรียนทุกคนได้รับเงิน
-สอบถาม
อุปกรณ์การเรียน ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง
3.นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่า
เครื่องแบบนักเรียน คนละ
๑ ครั้ง

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปีการศึกษา
๗.๒ นักเรียนทุกคนได้รับเงินอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๗.๓ นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ ๑ ครั้ง
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
( นางยิ้มลักษณ์ สอนพรหม )
ครู โรงเรียนบ้านนาสีฯ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
( นางศิวยา รักคง )

ผู้รับผิดชอบ
ยิ้มลักษณ์

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีฯ
บริหารงานบุคลากร
โครงการที่ ๑
ชื่อโครงการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสาเนียง ศรีบุรินทร์
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม
( ) ใหม่
( / ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ปี ๒๕๖๒
๑. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนมากในแต่
ละระดับชั้น และขาดแคลนบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ขาดแคลนบุคลากรช่วยดูแลบริเวณโรงเรียนให้พร้อมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ อีกทั้งครูต้องมีการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และการส่งเสริมให้บุคลากร
เข้ารับการอบรมพัฒนา เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถนามาใช้ในการพัฒนา
ตนเองและคุณภาพผู้เรียน จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ได้บุคลากร ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้
สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและเพียงพอในการกิจกรรมการเรียนการสอนละมีบุคลากรช่วยดูแล
บริเวณโรงเรียนให้พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๒ บุคลากรได้ศึกษาดูงาน และรับการอบรมพัฒนา ความรู้ความสามารถนามาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
๓. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
- โรงเรียนมีบุคลากรมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ๑ คน และ พนักงานขับรถ
โรงเรียน ๑ คน
- บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง/คน
ด้านคุณภาพ
- ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการใช้เป็นเครื่องมือในการดารงชีวิตในสังคม
และพัฒนาตนเอง
- ครูและบุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติราชการ
- ครูได้ศึกษาดูงานอย่างน้อยน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรม
เป้าหมาย
ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
จ้างพนักงานขับรถ
๑ คน
ปีงบประมาณ ๖๒ ๙๐,๐๐๐
สาเนียง
การศึกษาดูงาน
๒๑ คน
ปีงบประมาณ ๖๒ ๔๐,๐๐๐
สาเนียง
จ้างบุคลากรผู้ช่วยดูแลเด็กปฐมวัย
๑ คน
ปีงบประมาณ ๖๒ ๗๒,๐๐๐
สาเนียง

แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ๒๕๖๒

รวม

๒๐๒,๐๐๐

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
รายการงบประมาณ

กิจกรรม / รายการ

ตอบ
แทน

ใช้สอย

วัสดุ

ใช้งบประมาณจาก
รวม

เงิน เรียนฟรี เงิน
อุดหนุน ๑๕ ปี รายได้

รวม

จ้างพนักงานขับรถ

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

การศึกษาดูงาน

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

จ้างบุคลากรผู้ช่วยดูแลเด็กปฐมวัย

๗๒,๐๐๐

๗๒,๐๐๐

๗๒,๐๐๐

๗๒,๐๐๐

รวมเป็นเงิน ๒๐๒,๐๐๐ บาท
๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น
-ครูและบุคลากรมีการ
พัฒนาตนเองที่ดีขึ้น

วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
ผู้รับผิดชอบ
-เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ -รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ สาเนียง
ทางการเรียน
เรียน
-ครูมีการพัฒนาตนเองไป -แผนพัฒนาตนเองของครู
ในทางที่ดีขึ้น

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
( นายสาเนียง ศรีบุรินทร์ )
ครู โรงเรียนบ้านนาสีฯ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
( นางศิวยา รักคง )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีฯ
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บริหารงานบุคลากร
โครงการ

ลาดับที่ ๒
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางศิวยา รักคง
ลักษณะโครงการ
() ใหม่ (/ ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาการดาเนินการ
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒– ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
.............................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ในการจั ดท าโครงการบริ ห ารจั ดการเพื่อเพิ่ มประสิ ทธิภ าพในการปฏิ บัติ งานยึดหลั กนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการอาศัยหลักการบริหารแบบ Good Governance บริหารที่ดีผู้บังคับบัญชาที่ดี ๖ ประการ
คือ นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า การมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะ
ผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนใช้หลั กการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ และการจัดการ สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ เพื่อให้
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา และให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่ ก ารจั ด การศึ ก ษาเต็ ม ศั ก ยภาพ เต็ ม เวลา สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพขององค์ ก รให้ มี
ประสิทธิภาพ มีการจัดระบบการปฏิบัติงานให้ตรงความสามารถและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทาโครงการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนี้ขึ้น เพื่อให้
การบริหารจัดการของผู้บริหารเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อองค์กร
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
๒. เพื่อให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ และการจัดการ
๓. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ
๔. เพือ่ ให้ผู้บริหารส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
๕. เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
๖. เพื่อให้ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา
๓. เป้าหมาย
๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนได้ระดับดีมาก
๒. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัยเป็นฐาน
คิดทั้งด้านวิชาการ และการจัดการได้ระดับดีมาก
๓. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการได้ระดับดีมาก
๔. ผู้บริหารส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจได้ระดับดีมาก
๕. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษาได้ระดับดีมาก
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๖. ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ และเต็ม
เวลาได้ระดับดีมาก
๔. แผนการดาเนินงาน
รายละเอียดของกิจกรรม
ระยะเวลาการดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
๑. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
๑- ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ผู้อานวยการฯ
๒ การอนุมัติโครงการ
๑- ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ผู้อานวยการฯ
๓. แต่งตั้งคณะทางานตามโครงการ
๑- ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ผู้อานวยการฯ
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ครูทุกคน
- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา
ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
- ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม
- ผู้บริหาร บริหารจัดการการศึกษา
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
- ผู้บริหารส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
- นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
- ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพ และเต็มเวลา
๕.ติดตามและประเมินผล
ผู้อานวยการฯ
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๕. งบประมาณ
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
๒. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู/ นักเรียน
๓. ค่าใช้จ่าย / ค่ารับรอง
๔. ค่าของขวัญ/ของรางวัล
๕. ค่าวัสดุ
๖. ค่าครุภัณฑ์
รวม
๖. การประเมินผล
๑. แบบประเมินผล

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๒. สังเกตพฤติกรรม

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
๓. สัมภาษณ์
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
๒. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัยเป็นฐาน
คิดทั้งด้านวิชาการ และการจัดการ
๓. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
๔. ผู้บริหารส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
๕. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
๖. ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ และเต็ม
เวลา
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
( นางศิวยา รักคง )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีฯ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
( นางศิวยา รักคง )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีฯ
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บริหารงานบุคคล
โครงการที่ ๓
โครงการ
พัฒนาระบบบริหารงานในสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิวยา รักคง
ลักษณะโครงการ
() ใหม่ (/ ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
............................................................................................................................. ..............................
๑. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเป็นสถานที่ราชการในการให้ความรู้ด้านต่างๆแก่ชุมชนในลักษณะการให้การศึกษาตลอดชีวิต
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔ ใน
พระราชบัญญัตินี้ การศึกษา หมายความว่ากระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสื บสานทางวัฒ นธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์กรความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ มีปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในขณะเดียวกันโรงเรียนต้องได้รับความร่วมมือช่วยเหลือในด้านต่างๆ จาก
วัด บ้าน และองค์กรอื่นๆ ในชุมชน เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพั ฒนาโรงเรียนและพัฒนาชุมชนให้มีความ
เจริญรุ่งเรือง โรงเรียนเปิดโอกาสให้สังคม ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างคนในสังคมให้
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเป็นไทย สืบทอดค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคม ใช้แหล่งเรียนรู้
และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. วัตถุประสงค์
๑ เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษารู้ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
๒. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
๓. เพื่อให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
๓. เป้าหมาย
๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
๒. คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
๓. ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
๔. แผนการดาเนินการ
รายละเอียดของกิจกรรม
๑. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
๒. การอนุมัติโครงการ
๓. แต่งตั้งคณะทางานตามโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการฯ
ผู้อานวยการฯ
ผู้อานวยการฯ
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๔. การดาเนินตามโครงการ
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- กิจกรรมเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้
( เช่น ด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม อาชีพ)

๕. ติดตามผลและประเมินผล
๕. งบประมาณ
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
๒. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู/ นักเรียน
๓. ค่าใช้จ่าย / ค่ารับรอง
๔. ค่าของขวัญ/ของรางวัล
๕. ค่าวัสดุ
๖. ค่าครุภัณฑ์
รวม

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ถึง ๓๑มีนาคม ๒๕๖๓

ครูทุกคน

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ผู้อานวยการฯ

๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๖. การประเมินผล
๑. แบบสังเกต
๒. แบบสอบถาม /สัมภาษณ์
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
๒. คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
๓. ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
( นางศิวยา รักคง )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีฯ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
( นางศิวยา รักคง )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีฯ

