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๒

คำนำ
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้
เป็ น กรอบและแนวทางการดาเนิ นงานเพื่อขับเคลื่ อนการบริห ารจัดการศึ กษาและการพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในระยะ 1 ปี สาระสาคัญประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทนา ส่วนที่ 2 ทิศทางของ
สถานศึกษา ส่วนที่ 3 รายละเอียดงบประมาณตามโครงการ ส่วนที่ 4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยมี
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
แนวทางในการพัฒนาของโรงเรียน รวมทั้งกาหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนมากาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาและด าเนิ น งานตามแผนปฏิบัติ ก ารให้ บ รรลุ ผ ลตามเป้ าหมายความส าเร็จ ที่ ก าหนดไว้ การ
ดาเนินงานดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการกากับ ติดตาม ประเมินผลเพื่อ
สะท้ อ นภาพการด าเนิ น งานให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบน าไปปรั บ ใช้ ใ ห้ บั ง เกิ ด ผล โดยผ่ า นความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ครั้งที่ 1 /2564
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา 2564 เพื่ อเป็นเครื่องมือและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จะ
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการศึกษาในความรับผิดชอบ ให้บรรลุผลสาเร็จต่อไป

นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๓

สำรบัญ
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คารับรองของคณะกรรมการสถานศึกษา
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
ส่วนที่ 1 บทนำ
ความเป็นมาของโรงเรียน
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ส่วนที่ 4 รำยละเอียดโครงกำร
โครงการตามแผนงานบริหารงานวิชาการ
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คำรับรองของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2564
-----------------การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา 2564 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้อง
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทากาหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 48 ให้
สถานศึกษามีการจัดทารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจาทุกปี
ดังนั้น โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จึงได้ดาเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ
คณะครู จนได้แนวปฏิบัติพร้อมทั้งได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
ได้ดาเนินกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ ตามนโยบายของต้นสังกัด ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน ทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา ได้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

( นายเดชณรงค์ ไพบูลย์นันทพงศ์ )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
วันที่ ๙ เมษายน 256๔

๕

ประกำศโรงเรียนบ้ำนสวนอุดมวิทยำ
เรื่อง รับรองผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนบ้ำนสวนอุดมวิทยำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
---------------------------------------------------ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๗ กาหนดให้
สถานศึกษาจัดทาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และมาตรา ๔๙ ให้สถานศึกษารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษาต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกปี ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณารับรองผลการประกันคุณภาพภายในจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนก่อนการเผยแพร่รายงานผลการดาเนินการ
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ได้เสนอรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้าน
สวนอุดมวิทยา ในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 ผลการเสนอรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษาเพื่อขอคารับรอง คือ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ร่วมกันพิจารณาแล้วลง
มติ “รับรอง” รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านสวนอุดม
วิทยานี้ว่าเป็นจริงทุกประการ
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4

(ลงชื่อ)
( นายเดชณรงค์ ไพบูลย์นันทพงศ์ )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ลงชื่อ)
(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๖

ส่วนที่ ๑ บทนำ
ความเป็นมาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ในพื้นที่ ๗ ไร่
๑ งาน ๓๒ ตารางวา ซึ่งเดิมเป็นที่สาธารณะประโยชน์ (ป่าช้าเก่า)
คณะผู้ก่อตั้งประกอบด้วยนายวินัย สุระประเสริฐ นายณรงค์ รัตนพงษ์บัณฑิต นายวิโรจน์
วิทยาคม นายสมพร กุลวานิช ร้อยตรีเบญจกุล มะกะธัช โดยมีนายบุญช่วย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรี เป็นผู้อนุมัติและนายศักดิ์ชาย ไพบูลย์นันทพงศ์ เป็ นผู้ประสานงานก่อตั้ง และได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก โดยเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐ มีนักเรียนชั้นเด็ก
เล็ก – ประถมศึกษาปีที่ ๔ มีนักเรียนจานวน ๒๕๕ คน ครู ๕ คน มีอาคารเรียนหลังแรกที่ประชาชน
ร่วมมือร่วมใจกันสร้าง ชื่อ “อาคาร ๑ รัฐ-ราษฎร์พัฒนา”
ปี ๒๕๒๐ – ๒๕๔๔ นายศักดิ์ชาย ไพบูลย์นันทพงศ์ ผู้บริหารโรงเรียนได้พัฒนาโรงเรียนบ้านสวน
อุดมวิทยาให้เจริญก้าวหน้ามาตามลาดับ ในแต่ละด้านดังนี้
๑. ด้านปริมาณจานวนนักเรียน โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพประกอบกับ
ในปีการศึกษา ๒๕๓๙ ได้มีการจัดขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดขยายชั้ นเรียนระดับมัธยมศึก ษา
ตอนต้น(ม.๑-ม.๓ ) ทาให้จานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๒. ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ มีการสร้างและปรับปรุงอาคารและบริเวณโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
เช่น สร้างอาคารเรียน “รัฐ-ราษฎร์อุปถัมภ์” “อาคารรัฐ-ราษฏร์บารุง” อาคารห้องสมุด “วารินทร์” เรือน
พยาบาล “พงศ์ไพบูลย์” ซึ่งต่อมาได้มีการรื้อถอนปรับปรุงจัดสภาพภูมิทัศน์โรงเรียนใหม่ โดยสร้างอาคาร
เรียน “ประชาราษฎร์อุทิศ” “๖๐ ปีมหาราชินี” อาคาร“สมมิตร-ไพเราะโสภณชีวิน” อาคาร “สปช.๑๐๖/
๒๙” อาคาร “อบจ.อุทิศ” “โสภณชีวิน - ไพบูลย์นันทพงศ์” และสร้าง “หอพระสหธรรม” ถนนภายใน
ส้วม บ่อน้าฝน สนามกีฬาฯลฯ
๓. ด้านการพัฒนาการศึกษา มีการยกระดับฐานะเป็นโรงเรียนชุมชนในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๔๔
โดยใช้คาว่าชุมชนนาหน้าชื่อโรงเรียน และกลับไปใช้ชื่อเดิมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จนปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๔๔ นายศักดิ์ชาย ไพบูลย์นันทพงศ์ ลาออกก่อนวันเกษียณอายุราชการประมาณ ๒๐
วัน เพื่อสมัครเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสวน ตุลาคม ๒๕๔๔ ทาง
ราชการได้แต่งตั้งนางสาววรัญญา ธีรธรรมากร มาดารงตาแหน่งผู้ อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
นับเป็นผู้บริหารโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาคนที่ ๒ และได้มีการพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้า
ตามลาดับ โดยได้รับงบประมาณจากทางราชการ ความร่วมมือช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชนในด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ดังนี้

๗

พ.ศ. ๒๕๔๕รื้อถอนอาคารรัฐ-ราษฎร์อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์ ที่ชารุดทรุดโทรมไป
สร้างหลังคาโค้งด้านหน้าอาคารสมมิตร-ไพเราะโสภณชีวิน ใช้เป็นที่รับประทานอาหารกลางวัน โดยได้รับ
เงินบริจาคจากนายสมมิตร-นางไพเราะ โสภณชีวิน และนายสุทัศน์ -นางแอนนา ตั้งเทวาประสิทธิ์ รวม
๓๕๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๖ สร้างถนนบริเวณหน้าหอพระ โดยนายสุทัศน์ -นางแอนนา ตั้งเทวาประสิทธิ์ ใช้งบ
๙๐,๐๐๐ บาท และสร้าง “หอสมุดตั้งเทวาประสิทธิ์” ใช้งบ ๒๘๕,๐๕๕ บาท ในปีเดียวกันได้รื้อรั้วเก่าที่ทึบ
ออก สร้ า งรั้ ว ใหม่ แ บบโปร่ ง ด้ ว ยงบบริ จ าคจากคณะกรรมการสถานศึ ก ษาและคหบดี ใ นชุ ม ชนใช้ งบ
๑๓๕,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๗ สร้างซุ้มการเวก จันทร์กระจ่างฟ้า เป็นที่พักของนักเรียนและผู้ปกครองบริเวณตรง
ข้าม ห้องสมุด ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร อบจ. จานวน ๒ ห้องเป็น ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ และ ๒ ได้รับ
งบประมาณจากเวิร์ ล แบงค์ สร้ างห้ อง ICT ระบบสั ญญาณโทรทัศน์วงจรปิด ได้รับงบจาก อบจ. ๒๐
ห้องเรียน จานวน ๗๙๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนทาเพิ่มอีก ๑๐ ห้องเรียน รวม ๓๐ ห้องเรียน
พ.ศ.๒๕๔๘ ปรั บ ปรุ ง ห้ อ งเรี ย นอาคาร อบจ. ๑ ห้ อ ง เป็ น ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ ๓ จ านวน
คอมพิวเตอร์ ๒๔ เครื่อง ด้วยเงินนอกงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๔๙ ปรับปรุงอาคารอนุบาล ทาสี ปูกระเบื้อง ซ่อมแซมส้วม จัดทาสวนวิทยาศาสตร์ สร้าง
สนามเครื่องเล่นเด็กอนุบาล ได้รับงบจากเทศบาลเมืองบ้านสวน ๖๐๕,๐๐๐ บาท สร้างห้อง E-LEARING
(คอมพิวเตอร์ ๔) ด้วยงบเทศบาลเมืองบ้านสวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท ได้รับงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์วงโยธ
วาทิต ๑ ชุด จานวน ๑,๔๓๕,๘๐๐ บาท จาก เทศบาลบ้านสวน สร้างส้วม ๑ หลัง ๑๐ ห้อง ด้วยงบทาง
ราชการ จานวน ๔๗๔,๐๐๐ บาท บริเวณด้านขวา อาคารสมมิตร –ไพเราะ โสภณชีวิน
พ.ศ.๒๕๕๐ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโดยเพิ่มกาลังส่งหม้อแปลงจาก ๕๐ K.V.A. เป็น ๑๖๐ K.V.A.
ด้วยเงินนอกงบประมาณ ๒๙๙,๙๒๑.๔๕ บาท สร้างห้องสมุดดิจิตอล ด้วยงบจาก อบจ.ชลบุรี จานวน
๔๙๙,๙๐๐ บาท พ.ศ.๒๕๕๑ - ปรับปรุงพื้นที่ด้านซ้ายอาคารสมมิตร-ไพเราะโสภณชีวิน ทาสถานที่ล้างจาน
ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาลให้มีห้องน้าภายใน ๔ ห้องเรียน สร้างอาคารกิจกรรม อบจ. เป็นหลังคาโค้ง โดย
อบจ. จัดสร้างให้ด้วยงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๒ สร้างส้วม ๔ ที่นั่ง ๑ หลัง ด้วยงบราชการเป็นเงิน ๒๓๘,๑๗๖ บาท
พ.ศ.๒๕๕๓ ได้รับงบจาก อบจ. จัดทาห้อง E-LEARING เป็นเงิน ๙๙๙,๐๐๐ บาท ได้รับงบ
ปรั บ ปรุ ง ห้ อ งคณิ ต ศาสตร์ - วิ ท ยาศาสตร์ เป็ น เงิ น ๖๐๐,๐๐๐ บาท (โครงการSP๒) ได้ รั บ งบจั ด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์ (โครงการ SP๒) เป็นเงิน ๕๖๖,๔๖๐ บาท ได้รับงบจัดซื้อคอมพิวเตอร์ห้องสมุดจานวน ๔
เครื่อง เป็นเงิน ๑๑๒,๘๔๐ บาท (โครงการ SP๒) จัดทาสวนสุ ขภาพ ใช้เงินปรับปรุงอาคาร สถานที่
๖๒,๕๐๐ บาท

๘

พ.ศ.๒๕๕๓ ปรับปรุงห้องน้าช่วงชั้นที่ ๑ จานวน ๗๔,๐๐๐ บาท ปรับปรุงห้องน้าช่วงชั้นที่ ๒
จานวน ๙,๒๐๐ บาท ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้าครู ๒ ห้อง จานวน ๘๕,๖๐๐ บาท ปรับปรุงราวระเบียง
เหล็ กอาคารโสภณ ชีวิน -ไพบู ล ย์ นัน ทพงศ์ จานวน ๒๔,๐๐๐ บาท ซ่อมแซมอาคารอนุ บ าล จานวน
๓๒,๕๐๐ บาท ใส่ลูกหมุนระบายอากาศในโรงอาหาร ๓ ชุด จานวน ๙,๐๐๐ บาท ติดประตูเหล็กอาคาร
สมมิตร-ไพเราะ โสภณชีวิน ๓ ชุด รวม ๓๐,๐๐๐ บาท ติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมย รวม ๗ จุด เป็นเงิน
๗๓,๘๓๐ บาท จัดทาห้องแนะแนวด้วยกระจกอลูมิเนียมบนชั้น ๒ อาคารสมมิตร – ไพเราะ โสภณชีวิน
เป็นเงิน ๖๘,๕๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๔ จัดทากันสาดบังแดด หน้าอาคารโสภณชีวิน-ไพบูลย์ นันทพงศ์ เป็นเงิน๗๕,๐๐๐ บาท
ปรับปรุงพื้นผิวบริเวณล้างจาน – ล้างใจ เป็นเงิน ๓๐,๕๐๐ บาท จัดทาห้องพักครูภาษาไทยด้วยกระจก
อลูมิเนียมบนชั้น ๓ อาคารสมมิตร-ไพเราะโสภณชีวิน เป็นเงิน ๖๗,๕๐๐ บาท ทากันสาดข้างห้องสมุด เป็น
เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงพื้นที่ทางเดินเท้าอาคาร ๖๐ ปี เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท จัดทาทางเดินและที่
นั่งพักข้างอาคาร เป็นเงิน ๑๒,๕๐๐ บาท จัดทาเสาธงกีฬาสี ๗ ชุด เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท สร้างเรือน
พยาบาล ๑ หลัง เป็นเงิน ๓๐๕,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับงบประมาณจากเทศบาลเมืองบ้านสวน ในการจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น
ได้รับงบประมาณจากเทศบาลเมืองบ้านสวนในการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายสนาม ได้รับงบประมาณจาก
คุณกันทิมา วิรัชศิลป์ ในการปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณจากเทศบาลเมืองบ้านสวนปรับปรุงโรงเรียนดังนี้ ทาสีอาคารเรียน
แบบ ป.๑ ข อาคารเรี ย น ๒ แบบ สปช.๑๐๕/๒๖ งบประมาณ ๒๕๒,๓๖๐ บาท ปรั บ ปรุ ง สนาม
บาสเกตบอล ๑ สนาม งบประมาณ ๒๓๖,๔๐๐ บาท ได้รับงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาสีอาคารเรียนอนุบาล แบบ สปช.๑๐๕ / ๒๙ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับ
งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดซื้อโทรทัศน์สีจอแบนขนาด ๕๐ นิ้ว และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน ๗ ชุด งบประมาณ ๓๒๒,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สร้างอาคารเรียน คสล. ๔
ชั้น ใต้ถุนโล่ง ๙ ห้องเรียน งบประมาณขนาด ๘.๘๐ × ๓๑.๕ เมตร งบประมาณ ๑๑,๑๐๖,๖๐๐ บาท ได้รับ
งบประมาณจากเทศบาลเมืองบ้านสวนสร้างอาคารโดมกีฬาขนาด ๒๕ × ๕๐ เมตร พื้นเป็นสนามฟุตซอล
ขนาด ๒๐×๔๐ เมตร เป็นสนามกีฬาเสริมพื้นสังเคราะห์เรซินฮาร์คอร์ด งบประมาณ ๕,๙๓๗,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณจากเทศบาลเมืองบ้านสวนปรับปรุงโรงเรียนดังนี้ทาสีอาคารเรียน
อาคารเรียน ๒ สปช. แบบ ๑๐๕/๒๖ งบประมาณ ๒๕๒,๓๖๐ บา ทปรับปรุงสนามบาสเกตบอล๑ สนาม
งบประมาณ๒๓๖,๔๐๐ บาท ได้รับงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาสี
อาคารเรียนอนุบาล แบบ สปช.๑๐๕ / ๒๙ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐

๙

พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดซื้อโทรทัศน์สี
จอแบนขนาด ๕๐ นิ้ ว และคอมพิว เตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่ว ง จานวน ๗ ชุด งบประมาณ
๓๒๒,๐๐๐ บาท ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สร้างอาคารเรียน คสล. ๔ ชั้น ใต้
ถุนโล่ง ๙ ห้องเรียน งบประมาณขนาด ๘.๘๐ × ๓๑.๕ เมตร งบประมาณ ๑๑,๑๐๖,๖๐๐
ได้รับงบประมาณจากเทศบาลเมืองบ้ านสวนสร้างอาคารโดมกีฬาขนาด ๒๕ × ๕๐ เมตร พื้นเป็นสนามฟุต
ซอลขนาด ๒๐×๔๐ เมตร เป็นสนามกีฬาเสริมพื้นสังเคราะห์เรซินฮาร์ดคอร์ด งบประมาณ ๕,๙๓๗,๐๐๐
บาท
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้งบจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น
อาคาร ๓๒๔ล/๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว
ด้านจัดการการเรียนรูไ้ ด้มีการจัดดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
พ.ศ.๒๕๔๔ - พ.ศ.๒๕๔๖ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้ง
โรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยการศึกษา ผลจากการทาโครงการ
คุณครูทุกคนทางานวิจัยในชั้นเรียนได้ ส่งผลให้ครูได้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและมีการดาเนินกิจกรรมโดยกาหนด
เป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และดาเนินกิจกรรมตามหลักไตรสิกขา ใช้ศีล สมาธิ ปัญญา บูรณาการ สู่การ
เรียนรู้ในวิถีชีวิตประจาวันและในการจัดการเรียนการสอนของครู ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้นทั้งด้าน
การมีความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะยิ้มแย้มแจ่มใส มีความนิ่งสงบเย็นได้มากขึ้น รวมทั้งมีผลการประเมิน
ด้านผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมดีขึ้น ด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความสะอาดร่ม
รื่น เป็นระเบียบสวยงามมากขึ้น ทั้งครู และนักเรียนได้ปฏิบัติตนตามวิถีประเพณีชาวพุทธมากขึ้น มีความ
เป็นกัลยาณมิตรต่อกันด้านชุมชนเห็นประโยชน์และเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง
ขึ้น มีการตั้งคณะกรรมการเครือข่ายบริหารงานกันอย่างเป็นส่งผลให้ได้รับเลือกเป็นโรงเรียน โรงเรียนวิถี
พุทธกัลยาณมิตร
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา รุ่นที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาผู้ทาคุณประโยชน์ ประเภทหน่วยงานที่มี
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในปี พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนได้รับเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรม และการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” และได้รับเลือกเป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๑ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายการจัดการ
เรียนการสอนสะเต็มศึกษา และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

๑๐

พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนได้รับการรับรองว่าเป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ที่มีระบบการบริหารจัดการที่
บูรณาการกับมาตรฐานของโครงการโรงเรียนสุจริต จากสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๑
เป็นโรงเรียนโครงการ English Bilingual Education (EBE) โครงการ สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอร์รับชั่น
โรงเรียนแกนนาโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนระดับเงิน ของเขตตรวจ
ราชการที่ ๘
ภารกิจของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๔ ขวบ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
มีภารกิจดังนี้
๑. ภำรกิจหลัก
๑.๑. การจั ดการศึกษาระดับ การศึก ษาขั้ นพื้นฐาน เป็นการจัดการศึกษาให้ กับนั กเรียนปฐมวั ย
ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้เด็กทุกคนจนจบหลักสูตรและมีคุณภาพตามหลัก สูตรกาหนด
ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับเพิ่มเติมพ.ศ. ๒๕๔๘)
๑.๒. งานขยายโอกาสทางการศึกษา ได้แก่
๑.๒.๑ งานการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อนุ บ าล เป็ น การจั ด การศึ ก ษาให้ กั บ นั ก เรี ย นก่ อ น
ประถมศึกษาให้ได้รับการพัฒนาความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เต็มศักยภาพ
ตามวัย มีความพร้อมในการที่จะเข้าเรียน ในระดับประถมศึกษา
๑.๒.๒ งานจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนจบ
หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ
๑.๓. การจั ด ท าสาระของหลั ก สู ต รตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รแกนกลางของการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน โดยมีส่วนจัดทาสาระเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
๑.๔. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ครูสามารถ
วิจัยในชั้นเรียน และใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน
๑.๕. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยดาเนินการอย่างต่อเนื่องและจัดทา
รายงานประจาปีแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน

๑๑

๒. ภารกิจเสริม
๒.๑. การดาเนินงานประสานความร่วมมือตามแผนงาน / โครงการในการพัฒนาร่วมกับองค์กร
ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านสวน ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
๒.๒. การดาเนินงานตามโครงการพิเศษ สนองนโยบายของหน่วยงานระดับเหนือและตามความ
ต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ตั้งอยู่ที่ ๙๙/๕ หมู่ที่ ๓ ถนนสุขุมวิท ตาบลบ้านสวน อาเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์๒๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๘ ๕๖๕๙ โทรสาร ๐ ๓๘๒๘
๕๖๕๙ e- mail bansuanudums@hotmail.com สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต๑ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีเขตพื้นที่บริการ หมู่
๒,๓,๔ ตาบลบ้านสวน
ข้อมูลด้านการบริหาร
๑. นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาเมื่อ วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน
๒. นางสาวสิริพร สารวรรณ ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เมื่อวันที่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน
๓. หัวหน้ากลุ่มงาน
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
นางสมพร วิชัยประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ
นางจิระนันท์ ศักดิ์ศรีวัฒนา
หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร
นางสาวสิริพร สารวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางนงลักษณ์ นพหิรัญ

๑๒

ข้อมูลครู
ข้อมูลครูและบุคลำกร (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4)
บุคลำกร
ปีการศึกษา ๒๕๖4
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

ผู้บริหำร ครูผู้สอน พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่อื่น รวมทั้งหมด
2

40

ชื่อ - สกุล
นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์
นางสาวสิริพร สารวรรณ
นางจิระนันท์ ศักดิ์ศรีวัฒนา
นางสมพร วิชัยประเสริฐ
นางนงลักษณ์ นพหิรัญ
นางสมพร นิสัยสุข
นางวิภารัตน์ ธานีวัฒน์
นางวิยะดา สุขพานิช
นางสุรีรัตน์ สมจิตต์
นางสาวมัสยา เรืองนาราบ
นางสาวสุพิชญา กลั่นนุรักษ์
นางสาวจินตนา จ่ามีเคน
นางสาวิตรี ปลายชัยภูมิ
นางสาวรัชดาวรรณ ทองดา
นางปัญจรัตน์ โอวาท
นายเอกลักษณ์ ดัชถุยาวัตร
นางสาวกันตา ไกรภักดี
นางสาวนิรวรรณ พันหอม
นางสาวพรพิไล รุ่งรักษา
นางสาวรุ่งทิวา เงินสมบัติ
นางสาววรรณวรา ปราศจากศัตรู

-

12

2
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ตาแหน่ง

ผอ.ร.ร. คศ.๓
รอง ผอ.ร.ร. คศ.๑
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑

๑๓

ที่
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

ชื่อ - สกุล
นางสาวอรอุมา พิลาวุฒิ
นางสาวนันทยา หอมมณี
นางสาวประภัสสร ศรีเจริญ
นางปวีณา ศรีพงษ์
นางสาวศิรประภา ชุปวา
นางสาวอภิญญา โทธุโย
นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์ ชราชิต
นางสาวสมฤทัย ศิริบุญชู
นางสาววัชรียา ตู้จินดา
นายณัฐพล โทนะพันธ์
นายณัฐนนท์ เฟื่องนคร
นายพัฒนพงษ์ จันทลา
นายธนะชาติ บาตรโพธิ์
นายปิติพงศ์ พาโสมนัสสกุล
นายพุทธิพงษ์ แซ่ลิ้ม
นางสาวพีรญา เจริญสุข
นายทศพร ช้างภู่
นางสาวสวรรยา คุ้มพงษ์
นางสาวพรพิมล ทองคาดี
นายกรินทร์ วังทะพันธ์
นางสาวนิรชา จุมพล
นางสาวรินรฎา พงศ์ธนิต
นางสาวเพชรรัตน์ ดาทอง
นางสาวสุดา ศรีประสาน
นางสาววราภรณ์ ประกอบธรรม
นายณัฐวิ เพ็ชราการ
นางสาวกิตติยา เอมเปีย
นายเจษฎา อาทร

ตาแหน่ง
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง SP2
ครูอัตราจ้าง งบ อบจ.ชลบุรี
ครูอัตราจ้าง งบ อบจ.ชลบุรี
ครูอัตราจ้าง งบ อบจ.ชลบุรี
ครูอัตราจ้าง งบ อบจ.ชลบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ครูอัตราจ้าง

๑๔

ที่
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

ชื่อ - สกุล
นายธนานพ พึ่งพงษ์
นางสาวศศิธร สุปิตา
นางสาวสุจิตรา ธรรมศิริ
นางสาวญาณิศา ฐาปนกุลศักดิ์
นางสาวญาณิศา สกุลวงศ์ธนา
นายจีระศักดิ์ ฉลวย
นายเกิน ขาทัพ

ตาแหน่ง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
พนักงานขับรถ

๑๕

คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-สกุล
๑. นายเดชณรงค์ ไพบูลย์นันทพงศ์
๒. นายดุลยเดช เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
๓. นางจิระนันท์ ศักดิ์ศรีวัฒนา
๔. นางจินตนา กาญจนไพโรจน์
๕. นายวิสุทธิ์ รวยรื่น
๖. นายมงคล ไพบูลย์นันทพงศ์
๗. พระครูชลธารคุณากร
๘. พระครูศรีภัทรธาดา
๙. นายพงษ์ศักดิ์ พูลสวัสดิ์
๑๐. นายสมควร รุ่งรส
๑๑. นายเจริญ อาจวารินทร์
๑๒. นายสง่า รอดศาสตร์
๑๓. นายสุรัตน์ จตุพงษ์
๑๔. นายชุมพร คงสมุทร์
๑๕. นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

๑๖

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาเป็นโรงเรียนที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในใจกลางชุมชนและส่วนราชการ เป็น
จุดเด่นที่โรงเรียนมีความเหมาะสมในด้านการบริการ จึงจาเป็นต้องพัฒนาทุกด้านเพื่อให้เกิดความพร้อมใน
การบริการและประสานความร่ว มมือกับชุมชน ผู้ปกครอง ชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริษั ท และ
ค้าขายเนื่องจากสภาพ ทางภูมิศาสตร์ของอาเภอเมือง ที่มีบริษัท โรงงานจานวนมาก ส่งผลต่อสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดี มีรายได้ เพียงพอกับการดารงชีพ จึงส่งผลต่อการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น การ
คมนาคมสะดวกทุกเส้นทาง จากความเป็นอยู่ที่ดีของประชากร จึง เห็นความสาคัญของการจัดการศึกษา
โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ จากนักบริหาร นักการเมืองภาครัฐ นักการเมืองท้องถิ่น องค์การเอกชน
ชุมชนเครื อข่ายผู้ ป กครองได้ ให้ การสนับสนุนเป็น อย่ างดี การบริห ารโรงเรียนมี การเปลี่ ยนแปลงตาม
สภาวการณ์ของสังคมและนโยบายด้านการศึกษา การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี มีคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการ
เรียนและสืบค้นข้อมูล นักเรียนทุกคนในโรงเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และมีเครือข่ายออนไลน์ในการ
เรียนการสอน ครูสามารถใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการสอนและผลิตสื่อการสอนทุกคน โรงเรียนและบุคลากรมี
วัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติร่ว มกัน มีความร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้ คู่เทคโนโลยี มีความผูกพัน มุ่งมั่น
รับผิดชอบ อุทิศเวลาและทุ่มเทในการอบรมสั่งสอนนักเรียนด้วยความเอาใจใส่ การบริหารงบประมาณที่
มุ่งเน้นผลงานคุ้มค่าและโปร่งใส การมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครอง การมอบหมายภารกิจ
หน้ าที่ชัดเจนตามโครงสร้ างการบริห ารที่มุ่งสู่ ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล การมีส่ ว นร่วมในการ
กาหนดนโยบายการบริหาร โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเข้าร่วมการประกันคุ ณภาพ
สถานศึกษา การกากับ ติดตามและระบบควบคุมภายใน การสรุปการดาเนินการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกลุ่มบริหารงานของโรงเรียน
โดยภาพรวมทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน อยู่ในสภาพที่เอื้อแต่
อ่อน โรงเรียนมีจุดอ่อนภายในโรงเรียนเอง แต่มีโอกาสจากปัจจัยภายนอกที่พร้อมให้การสนับสนุนและหาก
มีการแก้ปัญหาหรือจุดอ่อนของโรงเรียน จะทาให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งมากขึ้นอันจะนาไปสู่สถานภาพ ที่
เอื้อและแข็ง โรงเรียนควรกาหนดกลยุทธ์เชิงพัฒนา ส่งเสริม/ปรับปรุง/เร่งรัด/แก้ไข/ประสานความร่วมมือ
เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน
จากผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกและสภาพแวดล้ อ มภายในโรงเรี ย น โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ตัวแทนนักเรียน ตัวแทน ผู้ปกครอง ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เมื่อนามาศึกษาโดยละเอียดแล้วพบว่าโรงเรียนอยู่ในกลุ่ม Question Mark เป็นตาแหน่งที่บ่งบอกว่า
โรงเรียนมีจุดอ่อนภายในโรงเรียนเอง แต่มีโอกาสจากปัจจัยภายนอกที่พร้อมให้การสนับสนุนและหากมีการ

๑๗

แก้ปัญหาหรือจุดอ่อนของโรงเรียนจะทาให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งมากขึ้นอันจะนาไปสู่สถานภาพที่เอื้อและ
แข็ง จ าเป็ น ต้องอาศัย กลยุ ทธ์เชิงพัฒ นา ส่ งเสริม/ปรับปรุง/เร่งรัด/แก้ไข/ประสานความร่ว มมือ ด้าน
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นจุดเด่นคื อ โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ ง ชุมชนให้ความ
ร่ ว มมื อ ในการสื บ สานประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม มี ท้ อ งถิ่ น ที่ เ อื้ อ ต่ อ แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละการอนุ รั ก ษ์ มี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อ
นามาต่อยอดในการหาความรู้ และการประชาสัมพันธ์ การรับทราบข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้
ตรงกัน พัฒนาส่งเสริมให้เจริญยิ่งขึ้น ด้านสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดเด่นมาก คือ โรงเรียนมีโครงสร้าง
และนโยบายการบริหารงานที่เหมาะสม มีการแบ่งงานชัดเจน บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนกล
ยุทธ์ การให้บริการ ด้านวัสดุ อุปกรณ์และบริหารการเงิน การบริหารจัดการบุคลากร มีการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องและบุคลากรมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างดี ส่วนในด้านที่เป็นจุดที่
ต้องพัฒนา คือคุณลักษณะของผู้เรียน การบริหารงานขาดการหมุนเวียนงาน ทาให้ขาดการสะท้อนผลและ
ติดตามผลการดาเนินงาน ส่งผลให้การทางานไม่เป็นไปตามระบบ โดยภาพรวมแล้วโรงเรียนบ้านสวนอุดม
วิทยามีสถานภาพภายในของโรงเรียนมีปัญหาที่ต้องแก้ไขจุดอ่อนภายในโรงเรียนในขณะที่สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เอื้อต่อการดาเนิน กิจการของโรงเรียนจาเป็นจะต้องกาหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ปรับปรุงแก้ไข
โดยเร็ว เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญเติบโตในอนาคต การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ทิศทางในการพัฒนา จึงมุ่งสู่การพัฒนานักเรียนเป็นสาคัญ ร่วมมือสร้างระบบ
การท างานในองค์ ก รให้ เ ข้ ม แข็ ง เพื่ อ ก้ า วสู่ ก ารเป็ น โรงเรี ย นแห่ ง การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ ๒๑ มุ่ ง สู่
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๘

ส่วนที่ ๒ ทิศทางของสถานศึกษา
ปรัชญาของสถานศึกษา
“ปญญา นราน รตน” ปัญญา คือ แก้วสารพัดนึก”
คาขวัญของสถานศึกษา
“สร้างคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม”
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
“โรงเรียนวิถีพุทธ”
เอกลักษณ์
“มีความรู้ คู่คุณธรรม”
๑. วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักความเป็นไทย การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๒. พันธกิจ
๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. ส่งเสริม ดารงไว้ซึ่งความเป็นไทย
๔. เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
๕. ส่งเสริมการเรียนรู้และการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เป้าประสงค์
๑. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะสู่ศตวรรษที่ ๒๑
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
๓. น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานของการดารงชีวิต
๔. ส่งเสริม ดารงไว้ซึ่งความเป็นไทย
๕. เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๑๙

๔. กลยุทธ์
๑. การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
๒. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๓. การพัฒนาหลักสูตร
๔. การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕. การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา
๖. การพัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม
๕. มาตรฐานของสถานศึกษา
มาตรฐานปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
มาตรฐานระดับขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๖. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ระดับปฐมวัย
ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่มีความ
เหมาะสมกับ หน่ ว ยการเรี ย นรู้ สอดคล้ องกับความสนใจและความต้องการของเด็ก บูรณาการการจั ด
กิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เข้ากับนวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
จัดการเรียนรู้ ตามแนวไฮสโคป การเรียนรู้แบบโครงการ การจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสเซอรี่
ส่ งเสริ มให้ เด็กได้รั บ การพัฒ นาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับวัย ผ่ านการจัด
กิจ กรรมตามแนวสะเต็มศึกษา การคิดเชิงคานวณ และการทากิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ต าม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

๒๐

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ ยังต้องได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้น
เพื่อให้สามารถสื่อสารและรับการทดสอบจากแบบทดสอบมาตรฐานกลางได้ผ่านเกณฑ์อย่างน่าพอใจ
๒. พัฒนาครูด้านเทคนิควิธีการสอนและการนาสื่อการสอนมาใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รวมทั้งให้ผู้เรียนได้ประเมินความก้าวหน้าของตนเอง
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
4. พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (RT, NT, O-NET) ทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น
5. จัดระบบนิเทศติดตามนากระบวนการ PLC มาใช้ในการพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงและแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุกรายวิชา
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
7. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา
8. นาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้มากขึ้น

๒๑

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดงบประมาณ
สรุปโครงกำร/กิจกรรม และกรอบวงเงินกำรดำเนินงำน
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

งำนบริหำรวิชำกำร
1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและท้องถิ่น
2 การพัฒนาการอ่านและการเขียน
3 การพัฒนาทักษะการคิด-วิทยาการคานวณ
4 นิเทศภายใน ปีการศึกษา 2564
5 พัฒนางานวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
6 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบ (NT)
7 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระ
(O – NET)
8 โรงเรียนต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (SMT)
9 ส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ (๘ กลุ่มสาระ)
10 การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สาหรับเด็ก
ปฐมวัย
11 สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์ Covid-19
12 ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่าน
งำนบริหำรงบประมำณ
1 จัดซื้อจัดหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ของ
โรงเรียน
2 โครงการใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภค
งำนบริหำรบุคคล
1 พัฒนางานบริหารงานบุคคล

กรอบวงเงิน

ผู้รับผิดชอบ

๑๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
40,๐๐๐
5,๐๐๐
๖๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
50,๐๐๐

นายณัฐนนท์ เฟื่องนคร
นายณัฐนนท์ เฟื่องนคร
นายณัฐพล โทนะพันธ์
นายณัฐพล โทนะพันธ์
นางสาวประภัสสร ศรีเจริญ
นางวิภารัตน์ ธานีวัฒน์
นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์

หมำยเหตุ

ชราชิต

๓๒๗,๐๐๐

นางสมพร วิชัยประเสริฐ

๓๕0,๐๐๐

นางสมพร วิชัยประเสริฐ

80,000

นางสาวรุ่งทิวา เงินสมบัติ

๕๐,๐๐๐

นางสมพร วิชัยประเสริฐ

๓๐,๐๐๐

นางสาวกันตา ไกรภักดี

2๐๐,๐๐๐

นางสาวมัสยา เรืองนาราบ

๑,๐๐๐,๐๐๐

นางสาวจินตนา จ่ามีเคน

๒๐๐,๐๐๐

นางสาวนิรวรรณ

พันหอม

พัฒนาผู้เรียน

๒๒

ที่

โครงกำร/กิจกรรม

งำนบริหำรทั่วไป
1 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
2 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
3 ส่งเสริมทักษะอาชีพรองรับ EEC
4 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
5 แข่งขันกีฬาภายใน
6 งานคุณธรรมจริยธรรมวิถีพุทธและธรรมศึกษา
7 ทัศนศึกษาและแหล่งเรียนรู้
8 ประชาธิปไตยในโรงเรียน
9 พัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
10 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
11 อาหารกลางวันในโรงเรียน
12 กิจกรรมวันสาคัญ/ประเพณี
13 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
14 การปรับปรุงห้องเรียนระดับปฐมวัย
15 ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
16 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
17 การพัฒนางานธุรการและรับนักเรียน
18 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา
รวม
รวมงบประมำณโครงกำรของโรงเรียน

กรอบวงเงิน

ผู้รับผิดชอบ

๑๐,๐๐๐
10,000
26,000
๕,๐00
60,000
35,000
๓๘๒,๐๐๐
๗,๒๐๐
30๔,300
๑๓๖,๓๐๐
๒,885,400
๓๖,๐๐๐
2,000
๒๕๐,๐๐๐
๔๕๐,๐๐๐
๑๓๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

นางสาวจินตนา จ่ามีเคน
ณัฎฐ์ชญานันท์ ชราชิต
นายธนะชาติ บาตรโพธิ์
นายทศพร ช้างภู่
นางสาววรรณวรา
นางนงลักษณ์ นพหิรัญ
นายณัฐนนท์ เฟื่องนคร
นางนงลักษณ์ นพหิรัญ
นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์
นางสาวพรพิมล ทองคาดี
นางวิภารัตน์ ธานีวัฒน์
นางวิยะดา สุขพานิช
นางนงลักษณ์ นพหิรัญ
นางสาวรุ่งทิวา เงินสมบัติ
นายธนะชาติ บาตรโพธิ์
นายกรินทร์ วังทะพันธ์
นางสาวสวรรยา คุ้มพงษ์

๙0,000

นางสาวอรอุมา พิลาวุฒิ

๗,๒๖๓,๒๐๐
4,377,800

หมำยเหตุ

พัฒนาผู้เรียน
พัฒนาผู้เรียน
พัฒนาผู้เรียน
เทศบาล

หมำยเหตุ ค่ำอำหำรกลำงวันจำกเทศบำล
๒,885,400

๒๓

ส่วนที่ ๔ รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงกำร
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและท้องถิ่น
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 1,2,3
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 1,2,3
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นายณัฐนนท์ เฟื่องนคร และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้สถานศึกษาจัดทา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา ซึ่งหน้าที่
หลักของโรงเรียนต้องดาเนินการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรเป็นประจาทุกปี เพื่อให้หลักสูตรเป็นปัจจุบัน
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับกระบวนการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระด้วยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา รู้จักตัวเองอย่าง
ถ่องแท้ ค้นพบความถนัด และสนใจของตนเอง เข้าใจยอมรับวิถีการดารงชีวิต ความเชื่อและแนวคิดที่
แตกต่างกันของมวลมนุษย์ชาติ สามารถปรับตัว ทางาน และดาเนินชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นอย่างรู้เท่าทัน มี
ความสุข สงบ สันติ เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
จากความจ าเป็ น ดั ง กล่ า วโรงเรี ย นบ้ า นสวนอุ ด มวิ ท ยาจึ ง ได้ ด าเนิ น การเพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาและท้องถิ่นขึ้น
2. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
๒. เพื่อพัฒนาครูให้สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ
และคุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน
๓. เพื่อส่งเสริมให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะและคุณลักษณะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน
๔. เพื่อส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน
๕. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดรายวิชา/ กิจกรรมที่หลากหลายให้กับผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัดความสามารถ และความสนใจ
๖. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถและความ
สนใจของผู้เรียน
๗. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

๒๔

๘. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการนิเทศติดตามตรวจสอบและนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่าเสมอ
3. เป้ำหมำย
ด้ำนปริมำณ
๑. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการประเมินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่น
๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะและคุณลักษณะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑
๔. ร้อยละ ๘๕ ของครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ
จัดทาหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
ด้ำนคุณภำพ
๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมทักษะ
และคุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ร้อยละ ๘๕ ของครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ
จัดทาหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
๔. วิธีกำรดำเนินงำน
ที่

กิจกรรม

ขั้นวางแผน ( Plan : P )
๑. ประชุมประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
ท้องถิ่น หลักสูตรการมีงานทา (EEC)
๒

ประชุม/ชี้แจงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรการมีงานทา (EEC) โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อส่งเสริมทักษะ
และคุณลักษณะการเรียนรู้

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค. ๒๕๖๔
นายณัฐนนท์ เฟื่องนคร
และคณะ

๒๕

ที่

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

กิจกรรม

ขั้นดาเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ( Do : D )
๓. ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น
หลักสูตรการมีงานทา (EEC) ผ่านกระบวนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑
๔. ดาเนินการใช้หลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. ๒๕๖๔

ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK : C)
๕. ประเมินการใช้หลักสูตร และรายงานผลการดาเนินโครงการ
๖. ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนา (Action : A)
สรุปผล รายงานผลการดาเนินงาน (ตามแบบสรุปโครงการ)

พ.ค. ๒๕๖๔ มี.ค. ๒๕๖๕
มี.ค. ๒๕๖๕
มี.ค. ๒๕๖๕

๕. งบประมาณที่ใช้
เงินงบประมาณ

๑๒,๐๐๐ บาท
เงินนอกงบประมาณ ......-......บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
มีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
รายการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น
หลักสูตรการมี งานทา (EEC) โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อส่งเสริมทักษะและ
คุณลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน และอื่น ๆ

๑๒,๐๐๐

นายณัฐนนท์ เฟื่องนคร

๒๖

๖. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. หลักสูตรของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. สถานศึกษามีการจัดรายวิชา / กิจกรรมที่หลากหลาย
ให้กับผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และ
ความสนใจที่สอดคล้องกระบวนเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๓. ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและคุณลักษณะ
การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

ค่า
เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

วิธีการวัด/
ประเมินผล

๘๐

สอบถาม

๘๐

สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้

แบบสอบถาม
แบบสารวจ

๘๐

สารวจ

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น โดยใช้กกระบวนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ มีการส่งเสริมให้ครู
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตอบสนองความต้องการ
ความถนัดและความสามารถของผู้เรียน ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์การ
เรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีระบบการบันทึกการรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน ระบบการนิเทศ
การสอนที่นาผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม่าเสมอและนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการ
เรียนการสอน
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ
(นายณัฐนนท์ เฟื่องนคร)
ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสมพร วิชัยประเสริฐ)
หัวหน้าแผนงานบริหารวิชาการ

(ลงชื่อ)
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
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ชื่อโครงกำร
การพัฒนาการอ่านและการเขียน
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ ข้อที่ 1,2,3
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 1,3
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นายณัฐนนท์ เฟื่องนคร และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักกำรและเหตุผล
การอ่านจัดเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย การ
อ่านทาให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและ ค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยใน
การเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมีความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์
อย่างยิ่ง ๒ ประการ คือ ประการแรกสาคัญต่อ ชีวิตประจาวัน กล่าวคือ การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้
เพื่อนามาใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน ประการที่สองมีความสาคัญต่อการเรียน เพราะการอ่านเป็นหัวใจ
ของการจัดกิจกรรมทั้งหลาย ในการเรียนการสอน และมีความสาคัญยิ่ งต่อความสาเร็จ อันส่งผลต่อการ
เรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา หากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็
จะดีด้วย การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องสาคัญ เพราะการอ่าน เป็นทักษะที่จาเป็น
สาหรับการศึกษาหาความรู้ควบคู่กับ ทักษะอื่น การอ่านเป็นพื้นฐานที่สาคัญ ของการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียน
สามารถอ่านออกได้ ผลที่ตามมาคือการเขียน โดยการเขียนเป็นระบบการสื่อสาร หรือบันทึกถ่ายทอดภาษา
เพื่อแสดงออกซึ่งความรู้ ความคิด ความรู้สึก และอารมณ์โดย ใช้ตัวหนังสือ และเครื่องหมายต่าง ๆ เป็นสื่อ
ดังนั้น การเขียนจึงเป็นทักษะการใช้ ภาษา แทนคาพูดที่สามารถสื่อความหมายให้เป็นหลักฐานปรากฏได้
นานกว่าการพูด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปลอดอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
๒. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย ค่าเฉลี่ยคะแนน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เพิ่มสูงขึ้น
๓. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย ค่าเฉลี่ยคะแนน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่
3 เพิ่มสูงขึ้น
๔. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย ค่าเฉลี่ยคะแนน O-Net ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพิ่มสูงขึ้น
3. เป้ำหมำย
ด้ำนปริมำณ
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – 6 ที่ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ร้อยละ ๘0
ได้รับการแก้ไขให้ใช้ภาษาไทยในการอ่านและเขียนได้ถูกต้อง
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๒. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการสอบระดับชาติเพิ่ม
สูงขึ้นจากเดิม ร้อยละ ๓
ด้ำนคุณภำพ
๑. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน มีความรู้และทักษะที่
จาเป็นตามหลักสูตร
4. วิธีกำรดำเนินงำน
ที่
๑.
๒.

๓.
๔.
๕.

กิจกรรม
ขั้นวางแผน ( Plan : P )
ประชุมวางแผนชี้แจงผู้เกี่ยวข้องและเสนอโครงการพัฒนาการ
อ่านและการเขียน ของบประมาณประจาปีการศึกษา 256๔
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน /ประชุมครูระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ และคณะครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยทุก
ระดับชั้น แจ้งสาระสาคัญของโครงการกาหนดนัดหมายและ
วางแผนดาเนินการจัดกิจกรรม
ขั้นดาเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ( Do : D )
คัดเลือกนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน
การเขียน
การจัดทาสื่อสาหรับแก้ปัญหา นักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่
คล่อง
จัดการทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียน ระดับ
ประถมศึกษา

ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK : C)
๙. ติดตามผลการดาเนินงาน
๑๐. นิเทศแบบมีส่วนร่วม
๑๑. สรุปประเมินผลและรายงานการดาเนินงานของโครงการ
ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนา (Action : A)
๑๒. สรุปผล รายงานผลการดาเนินงาน (ตามแบบสรุปโครงการ)

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

มีนาคม ๒๕๖๔
พฤษภาคม มิถุนายน ๒๕๖๔

พฤษภาคม มิถุนายน ๒๕๖๔
ตลอดปีการศึกษา
มิถุนายน และ
พฤศจิกายน
๒๕๖๔
มีนาคม ๒๕๖๕
มีนาคม ๒๕๖๕

นายณัฐนนท์
เฟื่องนคร
และคณะ
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๕. งบประมาณที่ใช้
เงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
เงินนอกงบประมาณ - บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
มีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
รายการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

คัดกรองนักเรียน การจัดทาสื่อและเอกสารเสริม
สาหรับแก้ปัญหา นักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่
คล่อง และอื่น ๆ

10,000

นายณัฐนนท์ เฟื่องนคร
และคณะ

๖. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาการอ่านและการ
เขียน
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้อย่างหลากหลายมีเจตคติที่ดีต่อ
การอ่าน
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / ผลการทดสอบ
ระดับชาติผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 50

ค่ำ
เป้ำหมำย
ชีวิต
100
๘0

วิธีวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

ทดสอบ
บันทึก
รักการอ่าน

แบบทดสอบ
แบบบันทึก

50

ทดสอบ

แบบทดสอบ
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๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. ครูมีเทคนิค กระบวนการ และเครื่องมือการสอนการอ่านออก เขียนได้ และภาษาไทยที่สามารถใช้
เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากการพัฒนาทักษะทางภาษาของ
นักเรียนตามช่วงวัยอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสาคัญต่อการเรียนรู้สาระอื่น ๆ ใน
อนาคต
๒. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้
ของตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
๓. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย และวิชาอื่น ๆ ของนักเรียนและโรงเรียนให้สูงขึ้น

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ
(นายณัฐนนท์ เฟื่องนคร)
ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
(ลงชื่อ)

(ลงชือ่ )
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสมพร วิชัยประเสริฐ)
หัวหน้าแผนงานบริหารวิชาการ
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
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ชื่อโครงกำร
การพัฒนาทักษะการคิด-วิทยาการคานวณ
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 2,4
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 1,2,3
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นายณัฐพล โทนะพันธ์ และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้
ด าเนิ น การจั ด ท ามาตรฐานการเรี ย นรู้ แ ละตั ว ชี้ วั ด กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
พุทธศักราช 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเพิ่มสาระที่ 4
เทคโนโลยี ในเรื่องการออกแบบและเทคโนโลยี วิทยาการคานวณ การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคานวณ
“Coding & Computing Science” เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนด้านการพัฒนาทักษะการคิด
สร้างสรรค์ ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่เน้นกระบวนการคิด การคิดเชิ งคานวณ การคิด
วิเคราะห์ แก้ปั ญหาอย่ างเป็ น ขั้น ตอน และเป็นระบบ มีสื่ อทั้งแบบที่เป็นสื่ อ Online และแบบ Offline
(Unplug) ที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนในแบบ Active Learning เป็นการเรียนรู้ ที่เน้นให้เด็ก
รู้จักการประดิษฐ์ และการสร้ างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการใช้สื่ อการเรียนรู้ในรูปที่ส ามารถสร้างสรรค์ ไ ด้
หลากหลายรูปแบบ มาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปพร้อม ๆ กัน
เนื้อหาในหลักสูตรมุ่งเน้นให้เด็ก ได้กล้าคิด กล้าทดลอง และรู้จักแก้ไขปัญหาโดยการนาความรู้ต่าง ๆ ใน
หลายๆ ด้านมาบูรณาการเข้าด้ วยกัน และนามาใช้ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงการ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง หรือการนาไปสร้างเป็นเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาได้ตระหนักและเห็นความสาคัญในการพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดและการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคานวณ “Computing Science” จึงได้จัดทาโครงการโรงเรียน
ต้นแบบด้านวิทยาการคานวณ Computing Science” นี้ขึ้น และถือได้ว่าเป็นทักษะสาคัญสาหรับเด็กไทยที่
ก้าวเข้าสู่โลกยุค Digital Age อย่างเต็มตัว
2. วัตถุประสงค์
๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการ
จัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคานวณ “Computing Science” ให้ครูผู้สอนมีความพร้อม และจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาการคานวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้ครูผู้สอนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดเชิงคานวณ (Computational
Thinking) เกิดกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบด้วยเหตุผลอย่างเป็นขั้นตอน

๓๒

๓. เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
ด้ำนปริมำณ
๑. ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาวิทยาการคานวณ ร้อยละ ๑๐๐
2. ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคานวณในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคานวณ (Computing Science) ได้ร้อยละ ๘๐
3. นักเรียนชั้น ป๑-๖,ม.๑-๓ ทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ด้านวิทยาการคานวณได้
ร้อยละ ๘๐
ด้ำนคุณภำพ
๑. ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคานวณสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้าน
วิทยาการคานวณอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ที่

กิจกรรม

ขั้นวำงแผน ( Plan : P )
๑. ประชุมวางแผนชี้แจงผู้เกี่ยวข้องและเสนอโครงการการ
พัฒนาทักษะการคิด-วิทยาการคานวณ เพื่อของบประมาณ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน /ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน แจ้งสาระสาคัญของโครงการ กาหนดนัดหมาย
และวางแผนดาเนินการจัดกิจกรรม
ขั้นดำเนินกำรแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน ( Do : D )
๓. ดาเนินการโครงการการพัฒนาทักษะการคิด-วิทยาการ
คานวณ ดังนี้
-กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จะมีการจัดค่ายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยมีฐานกิจกรรมวิทยาการคานวณ
(Computing Science ) สอดแทรกไปในกิจกรรม

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน
พ.ค. ๖๔

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. ๖๔
นายณัฐพล
โทนะพันธ์
และคณะ
ส.ค. ๖๔

๓๓

ที่

กิจกรรม

๔. การสอนและผลผลิตทางการศึกษาของนักเรียนตาม
แนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในงานวิชาการ
- สนับสนุนการจัดทาสื่อการเรียนการสอนด้าน
วิทยาการคานวณ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ขั้นติดตำมประเมินผล (CHECK : C)
๕. ประเมินแบบประเมินการจัดกิจกรรม
๖. ประชุมร่วมกัน และรายงานผลการดาเนินงาน
ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนำ (Action : A)
๗. สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน
พ.ค. ๖๔- มี.ค. ๖๕

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. ๖๕
เม.ย. ๖๕
เม.ย. ๖๕

๕. งบประมำณที่ใช้
เงินงบประมาณ 40,๐๐๐ บาท
เงินนอกงบประมาณ.....-.......บาท
รวมงบประมำณทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บำท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
มีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
รำยกำร/กิจกรรม
- จัดค่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมีฐานกิจกรรม
วิทยาการคานวณ (Computing
Science )
- จัดทาสื่อการเรียนการสอนด้าน
วิทยาการคานวณ ตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ และอื่น ๆ

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

40,000

นายณัฐพล โทนะพันธ์
และคณะ

๓๔

6. กำรวัดและประเมินผล
ค่ำ
วิธีกำรวัด/
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เป้ำหมำย/
ประเมินผล
ตัวชี้วัด
- ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน
๑๐๐ - ประเมินแบบ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
ประเมินกิจกรรม
วิชาวิทยาการคานวณ
- การตอบ
- ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคานวณในระดับ
แบบสอบถาม
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
๘๐
สามารถจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคานวณ
- นักเรียนชั้น ป๑-๖,ม.๑-๓ ทุกคนได้รับการพัฒนา
ทักษะวิทยาศาสตร์ด้านวิทยาการคานวณ
๘๐

เครื่องมือที่ใช้
-แบบประเมินกิจกรรม
-แบบสอบถาม

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาวิทยาการคานวณ อีกทั้งครูผู้สอนวิชาวิทยาการคานวณ มีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้ได้
และนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดและด้านวิทยาการคานวณ

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)

(นายณัฐพล โทนะพันธ์)
ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสมพร วิชัยประเสริฐ)
หัวหน้าแผนงานบริหารวิชาการ
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๓๕

ชื่อโครงกำร
นิเทศภายใน ปีการศึกษา 2564
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 4 กลยุทธ์ที่ 6
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 1,2,3
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นายณัฐพล โทนะพันธ์ และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักกำรและเหตุผล
การนิเทศภายในของโรงเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน
อันส่งผลในการที่จะพัฒนาบุคลากรทุกคน ให้สามารถทางานเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ
การนิเทศภายในมิใช่การตรวจสอบ จับผิด แต่เป็นการช่วยเหลือส่งเสริมเติมส่วนที่ขาดให้กันและกัน การ
นิเทศภายในโรงเรียนจึงควรจัดให้มีขึ้นอย่างมีระบบ มีการวางแผนรายละเอียดร่วมกัน แต่ละขั้นตอนบอก
ระยะเวลาในการนิ เทศ ทางปฏิบั ติผ ลที่คาดว่าจะได้รับและขณะดาเนิน การ ควรมีการบันทึกผล เพื่ อ
ปรับปรุงเป็นระยะการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการสาคัญที่จะช่วยให้ครูผู้สอนหรือผู้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เปลี่ยนแนวคิด และวิธีการในการจัดกระบวน การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้อย่างแท้จริงสามารถที่จะทาให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพคนเป็นสาคัญ เพราะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
การนิเทศภายในโรงเรียน มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาจะต้องร่วมมือร่วมใจกันดาเนินการพัฒนางานทุกด้านในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้
เป็นแนวทางในการกาหนดมาตรฐานของสถานศึกษาให้ร้อยรัดกัน ทาให้เกิดผลในทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
ขึ้นโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ครู ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งสม่ าเสมอ ส่ ง ผลให้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ท าให้ นั ก เรี ย นได้ รั บ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลนิเทศภายใน
โรงเรียนด้านวิชาการ อย่างเป็นระบบ ชัดเจน จนเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
2. เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สูงขึ้น
3. เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านกระบวนการด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ให้สูงขึ้น

๓๖

๓. เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
ด้ำนปริมำณ
1. โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลนิเทศภายใน
โรงเรียนด้านวิชาการ อย่างเป็นระบบ ชัดเจน จนเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นร้อยละ 80
2. เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สูงขึ้นร้อยละ 80
3. เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านกระบวนการด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ให้สูงขึ้นร้อยละ 80
ด้ำนคุณภำพ
โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลนิเทศภายในโรงเรียน
ด้านวิชาการ อย่างเป็นระบบ ชัดเจน จนเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการการ
จัดการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนรู้สามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ส่งผลให้
ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
๔. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ที่

กิจกรรม

1 ขั้นวำงแผน ( Plan : P )
ประชุมวางแผนชี้แจงผู้เกี่ยวข้องและเสนอโครงการ
นิเทศภายใน ปีการศึกษา 2564 ของบประมาณ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖4
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการวางแผน
กาหนดกิจกรรม
3 ขั้นดำเนินกำรแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน ( Do : D )
ดาเนินการโครงการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2564
ดังนี้
- กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
4. ขั้นติดตำมประเมินผล (CHECK : C)
ประชุมร่วมกัน และรายงานผลการดาเนินงาน
5 ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนำ (Action : A)
สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน
พ.ค. 64

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

พ.ค. 64

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

พ.ค.64 - มี.ค.65

ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้และครูผู้สอน

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564และ นายณัฐพล โทนะพันธ์
เมษายน ๒๕๖5
เมษายน ๒๕๖5

นายณัฐพล โทนะพันธ์

๓๗

๕. งบประมำณที่ใช้
เงินงบประมาณ 5,๐๐๐ บาท
เงินนอกงบประมาณ - บาท
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 5,๐๐๐ บำท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
มีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
รำยกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

วัสดุ อุปกรณ์การกิจกรรมการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 และ
อื่น ๆ

5,000

นายณัฐพล โทนะพันธ์

6. กำรวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1 โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการใน
การนิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลนิ เ ทศ
ภายในโรงเรี ย นด้ า นวิ ช าการ อย่ า งเป็ น
ร ะ บ บ ชั ด เ จ น จ น เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
2 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูให้สูงขึ้น
3 เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภ า พผู้ เ รี ย น ด้ า น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านกระบวนการ
ด้ า น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ
สมรรถนะส าคั ญ ตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ให้สูงขึ้น

ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

80
80

80

วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล
- การนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน
- นิเทศการจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
- ประเมินจากแบบวัด
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
- ประเมินจากแบบวัด
การอ่าน คิด วิเคราะห์
เขียน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (ปพ.5)

เครื่องมือที่ใช้
ประเมินผล
-แบบสรุปผลการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอน
-แบบนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
- แบบประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ เขียน
- แบบทดสอบ

๓๘

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลนิเทศภายในโรงเรียนด้าน
วิชาการ อย่างเป็นระบบ ชัดเจน จนเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการการ
จัดการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนรู้สามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ส่งผลให้
ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายณัฐพล โทนะพันธ์)
(นางสมพร วิชัยประเสริฐ)
ครู โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
หัวหน้าแผนงานบริหารวิชาการ
(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๓๙

ชื่อโครงกำร
พัฒนางานวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 1,2 กลยุทธ์ที่ 6
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 1
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวประภัสสร ศรีเจริญ และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักกำรและเหตุผล
ระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช
2563 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดให้โรงเรียนมีหน้าที่ประเมินผลตัดสิน
และอนุมัติผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนา
ผลการวัดและประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ ทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอน ตัวครูผู้สอนและนักเรียน
ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งการวัดผลประเมินผลการเรียนให้มีประสิทธิภาพ จาเป็นอย่างยิ่ งที่ครูต้องทา
ความเข้าใจระเบี ย บกระทรวงศึ กษาธิก าร ว่าด้ว ยการประเมินผลตามหลั กสู ตรการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ เพื่ อ สามารถสร้ า งเครื่ อ งมื อ วั ด ผลที่ มี คุ ณ ภาพตรงตามเป้ า หมายการเรี ย นรู้ แ ละ
ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพที่แท้จริงส่งผลต่ อ
คุณภาพผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ตระหนักถึงความจาเป็นของการวัดและประเมินที่ ต้องทาควบคู่กันไป
ซึ่งจะทาให้สามารถนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้า หมายของหลักสูตร จึงได้จัดทา
โครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเครื่องมือวัดผลอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. เพื่อให้สามารถทราบความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอน
3. เพื่อนาผลการวัดไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
4. เพื่อจัดทาหรือจัดซื้อเอกสารแบบ ปพ.ต่าง ๆ
5. เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบผลการเรียนและนาไปปรับปรุงตนเองต่อไป
๓. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
๑. โรงเรียนมีแบบทดสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ ๑๐๐
๒. โรงเรียนมีเอกสารการวัดและประเมินผล ร้อยละ ๑๐๐

๔๐

เชิงคุณภำพ
ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแบบทดสอบที่มีคุณภาพครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบผลการเรียน
๔. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ที่
กิจกรรม
๑ ขั้นวำงแผน ( Plan : P )
ประชุมวางแผนชี้แจงผู้เกี่ยวข้องและเสนอโครงการพัฒนางาน
วัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ของบประมาณประจาปีการศึกษา ๒๕๖4
๒ ขั้นดำเนินกำรแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน

ระยะเวลำ
เมษายน
๒๕๖4

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม๒๕๖4

( Do : D )
การอบรมการใช้โปรแกรมการวัดและประเมินผลออนไลน์
สาหรับครูผู้สอน
๓ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานวัดผลและประเมินผล

พฤษภาคม ๒๕๖๔

๔ ครูนาวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายใช้ประเมินผล
ผู้เรียน

ตลอดปีการศึกษา

ขั้นติดตำมประเมินผล (CHECK : C)

ตลอดปีการศึกษา

๕ ดาเนินการนิเทศติดตาม
ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนำ (Action : A)

ตลอดปีการศึกษา

๖ วัดและประเมินผล
๗ ประชุมครูเพื่อสรุปผลการดาเนินโครงการและรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อต้นสังกัด

ตลอดปีการศึกษา

นางสาวประภัสสร
ศรีเจริญ
และคณะ

๔๑

๕. งบประมำณที่ใช้
เงินงบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท
เงินนอกงบประมาณ - บาท
รวมงบประมำณทั้งสิ้น ๖๕,๐๐๐ บำท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
มีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
งบประมำณ

รำยกำร/กิจกรรม
- อบรมการใช้โปรแกรมการวัดและประเมินผล
สาหรับครูผู้สอน
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานวัดผลและประเมินผล และอื่น ๆ

ผู้รับผิดชอบ

65,000
นางสาวประภัสสร
ศรีเจริญ
และคณะทางาน

๖. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
๑. ครูทุกคนจัดทาแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
2. ครูทุกคนจัดทาแบบทดสอบทุกกลุ่มสาระฯ

ค่ำเป้ำหมำย/
วิธีกำรวัด/
ตัวชี้วัด
ประเมินผล
ร้อยละ 100 การสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม

๗. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ครูมคี วามรู้ความสามารถและแบบวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย ครอบคลุมหลักสูตร
2. นักเรียนรู้ผลการเรียนของตนเองและมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงตนเองต่อไป
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวประภัสสร ศรีเจริญ)
(นางสมพร วิชัยประเสริฐ)
ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
หัวหน้าแผนงานบริหารวิชาการ
(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๔๒

ชื่อโครงกำร
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบ (NT)
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ ข้อที่ 1,2 กลยุทธ์ที่ 6
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 1,2,3
ลักษณะโครงกำร
โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบ
นางวิภารัตน์ ธานีวัฒน์ และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ ว่าด้วยการจัดการศึกษามาตรา ๒๒ การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าด้วยผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความสาคัญ ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการเรี ยนการสอนที่ถือว่าเป็น
กระบวนการที่สาคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ แล้ว การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความรู้ และทักษะที่จาเป็น
ตามหลักสูตรและมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
คุณภาพการเรียนการสอนเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องปรับปรุงอยู่เสมอ การสอนโดยวิธีการบรรยายเพียง
อย่างเดียว ไม่อาจทาให้ครูและนักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้ จาเป็นต้องมีสื่อมาช่วยในการสอน
และสอนเสริมช่วงเวลาอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน จึงมีความจาเป็นจัดทาโครงการยก
ระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT)
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ให้สูงขึ้น
๒. เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
๓. เพื่อจัดหาสื่อ/นวัตกรรมให้เพียงพอ มีความหลากหลายและสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดใน
การจัดกิจกรรมกาเรียนรู้
๓. เป้าหมายการดาเนินงาน
ด้านปริมาณ
๑. นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีทักษะการอ่าน การเขียน คิดคานวณเพิ่มขึ้น

๔๓

๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น
๓. ครูร้อยละ ๘๐ มีและใช้สื่อการเรียนการสอนหลากหลาย
ด้านคุณภาพ
ครู ผลิตและจัดหาสื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสม หลากหลาย และมีความเพียงพอ นักเรียนมี
ทักษะการอ่าน การเขียน การคิดคานวณและผลการสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
๑.
๒.

๓.

๔.

๕.

กิจกรรม
ขั้นวางแผน ( Plan : P )
ประชุมคณะครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
ทดสอบการอ่าน – เขียน – คิดคานวณ ก่อนเริ่มดาเนินการ
บันทึกข้อมูล
ขั้นดาเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ( Do : D )
ผลิตและจัดหาสื่อการเรียนรู้
จัดทาแบบฝึกการอ่านบัญชีคาพื้นฐาน การคิดเลขเร็ว
จัดทาแบบฝึกเสริมทักษะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ไทย/คณิต)
สอนซ่อมเสริมนักเรียนช่วงเวลาเช้า/พักกลางวัน/เย็น
(อ่านคาจากบัญชีคาพื้นฐาน วันละ ๑๐ คา ท่องสูตรคูณ
วันละ ๑ แม่ บันทึกข้อมูล)
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK : C)
ทดสอบการอ่าน – เขียน – คิดคานวณ หลังดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

เมษายน ๒๕๖๔
พฤษภาคม
๒๕๖๔
พฤษภาคม
๒๕๖๔
นางวิภารัตน์
ธานีวัฒน์

ตลอดปี
การศึกษา

มีนาคม –
เมษายน ๒๕๖๕

ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนา (Action : A)
๖. สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข เมษายน ๒๕๖๕
๗. รายงานผลการดาเนินงาน
เมษายน ๒๕๖๕
๕. งบประมาณที่ใช้
เงินงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๕,๐๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ
๕,๐๐๐ บาท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)

บาท

๔๔

ดังรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
รายการ/กิจกรรม
ผลิตและจัดหาสื่อการเรียนรู้ แบบฝึกการอ่านบัญชีคา
พื้นฐาน การคิดเลขเร็ว แบบฝึกเสริมทักษะพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (ไทย/คณิต) และอื่น ๆ

งบประมาณ
๕,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
วิภารัตน์ ธานีวัฒน์

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- มีการผลิตและจัดหาสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมและเพียงพอ
- นักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน การคิดคานวณเพิ่มขึ้น
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย วิธีการวัด/
เครื่องมือที่ใช้
ตัวชี้วัด
ประเมินผล
ร้อยละ ๘๐
สารวจ/ แบบสารวจ/การสังเกต
ร้อยละ ๗๐
สังเกต
ร้อยละ ๐.๕
ทดสอบ แบบทดสอบ

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ครูและนักเรียนมีสื่อ/นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสม หลากหลายและเพียงพอ
๒. ผู้เรียนมีทักษะการอ่านออก เขียนได้ คิดคานวณ
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดัชาติเพิ่มขึ้น
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวิภารัตน์ ธานีวฒ
ั น์)
(นางสมพร วิชัยประเสริฐ)
ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
หัวหน้าแผนงานบริหารวิชาการ
(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๔๕

ชื่อโครงกำร

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระ
(O- NET)
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 1,2,3 กลยุทธ์ที่ 3
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 1,2,3
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์ ชราชิต และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักกำรและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสาคัญ ในด้าน
การจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้กาหนดให้จัดการศึกษาเพื่อ พัฒนาคนให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้ านภาษา
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก เฉียงใต้ (Excellence) และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๙ ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา ๖๖ “ผู้เรียน มีสิทธิได้รับ
การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทาได้ เพื่อให้มีความรู้และ
ทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต”
ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหน้าที่ดาเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี และสามารถ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและทันสมัย โรงเรียนบ้านสวนอุดม
วิทยาจึงจัดโครงการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษา ด้านการ
คิดคานวณ และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ มีโอกาสเรียนรู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศและด้าน
สังคม ดนตรี กีฬาให้สูงขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๓ ภาษา
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
4. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนให้สูงขึ้น

๔๖

5. เพื่อส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๓. เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
ด้ำนปริมำณ
๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ร้อยละ 9๐
๒. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร และการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๓ ภาษา
ร้อยละ 90
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ( 4 กลุ่มสาระ) ดีขึ้น
4. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลร้อยละ ๙0
ด้ำนคุณภำพ
ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์มีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร มีทักษะในการ
ทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ้นครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่ กิจกรรม
ขั้นวำงแผน ( Plan : P )

๑
๒

ประชุมวางแผนชี้แจงผู้เกี่ยวข้องและเสนอโครงการการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (4 กลุ่มสาระ) ของบประมาณประจาปี
การศึกษา ๒๕๖4
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน /ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่ม
สาระและหัวหน้าพัฒนาผู้เรียน แจ้งสาระสาคัญของโครงการกาหนด
นัดหมายและวางแผนดาเนินการจัดกิจกรรม

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน
พ.ค. ๖4

พ.ค.-มิ.ย.
๖4

ขั้นดำเนินกำรแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน ( Do : D )

๓

ดาเนินการโครงการส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ (4 กลุ่มสาระ)
ดังนี้
-จัดทาแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้สนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ

พ.ค. ๖4 – มี.ค.
๖5

ผู้รับผิดชอบ

นางสาว
ณัฎฐ์ชญา
นันท์
ชราชิต

๔๗

๔

๕
๖

การสอนและผลผลิตทางการศึกษาของนักเรียนตามแนวนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในงานวิชาการ
- สนับสนุนการจัดทาสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
- ส่งเสริมการเข้าร่วมศึกษาดูงานทางวิชาการของหน่วยงานหรือ
สถานศึกษาอื่น ๆ
- สนับสนุนการจัดแสดงผลงานนักเรียนในกิจกรรมวันวิชาการ

ตลอดปี
การศึกษา

ขั้นติดตำมประเมินผล (CHECK : C)
ประชุมร่วมกัน และรายงานผลการดาเนินงาน
ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนำ (Action : A)
สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข

มีนาคม –
เมษายน ๒๕๖๕
เมษายน ๒๕๖๕

๕. งบประมำณที่ใช้
เงินงบประมาณ 50,๐๐๐ บาท
เงินนอกงบประมาณ - บาท
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 50,๐๐๐ บำท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
มีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
รำยกำร/กิจกรรม

วัสดุอุปกรณ์จัดทาแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้
สนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ดังนี้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ และอื่น ๆ

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

50,000

หัวหน้าสาระฯและคณะ
ครู

๖. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
๒. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตาม
หลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๓ ภาษา
3.ผู้เรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-๖
และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน (4 กลุ่มสาระ) ดีขึ้น

ค่ำเป้ำหมำย/
ตัวชี้วัด
๙๐

วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล
การตอบ
แบบสอบถาม

90
85

- สังเกตผลการ
ประเมินรายวิชา

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม

๔๘

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์มีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร มีทักษะในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์ ชราชิต)
ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสมพร วิชัยประเสริฐ)
หัวหน้าแผนงานบรหารวิชาการ
ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นางสาวสิรพิ ร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๔๙

ชื่อโครงกำร

โรงเรียนต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (SMT)
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ 3
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 1
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางสมพร วิชัยประเสริฐ และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักกำรและเหตุผล
จากยุ ท ธศาสตร์ ในการพั ฒ นางานนโยบายและจุ ด เน้ นของโรงเรีย นบ้ า นสวนอุ ด มวิท ยา กลุ่ ม
บริหารงานวิชาการถือเป็นหน้าที่หลักที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การเรียนที่มีความสุข
การเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเองด้วยรู ปแบบวิธีการเนื้อหาสื่ อและเทคโนโลยีที่ห ลากหลายการพัฒ นาผู้เรียน ตาม
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ ก าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็น ไปตามมาตรฐาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ นาไปสู่การลงมือ
ปฏิบัติ การสารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ การพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกจาเป็นต้องอาศัยความรู้จากการพัฒนาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานสาคัญ
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ นอกเหนือจากในห้องเรียนจะช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ ของผู้เรียนและตอบสนองความสามารถพิเศษและความ
ถนัดของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐาน สสวท.
๒. จัดอบรมกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ ให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
๓. เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ที่
ทันสมัย
๔. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้
๓. เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
ด้ำนปริมำณ
๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ ร้อยละ ๘๐

๕๐

๒. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ โดยใช้
สื่อเทคโนโลยีได้ ร้อยละ ๘๐
๓. นักเรียนได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา และมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ร้อยละ ๘๕
ด้ำนคุณภำพ
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์มีความรู้และ
ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ตามหลั ก สู ตร มี ทั ก ษะในการท างาน สามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ มี เ จตคติ ที่ ดี ต่อ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองด้านการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
๔. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ที่
๑
๒

กิจกรรม
ขั้นวำงแผน ( Plan : P )
ประชุมวางแผนชี้แจงผู้เกี่ยวข้องและเสนอโครงการโรงเรียนต้นแบบ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ของบประมาณ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน /ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี แจ้งสาระสาคัญของ
โครงการกาหนดนัดหมายและวางแผนดาเนินการจัดกิจกรรม

ขั้นดำเนินกำรแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน ( Do : D )
๓ ดาเนินการโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (SMT) ดังนี้
- จัดอบรมกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ ให้กับครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
- พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
- นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
๔ ขั้นติดตำมประเมินผล (CHECK : C)
ประชุมร่วมกัน และรายงานผลการดาเนินงาน
๕ ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนำ (Action : A)
สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน
เมษายน
๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ

เมษายนพฤษภาคม
๒๕๖๔
พฤษภาคม
๒๕๖๔
มีนาคม
๒๕๖๕

มีนาคม
๒๕๖๕
มีนาคม
๒๕๖๕

นางสมพร
วิชัยประเสริฐ

๕๑

๕. งบประมำณที่ใช้
เงินงบประมาณ 327,๐๐๐ บาท
เงินนอกงบประมาณ - บาท
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 327,๐๐๐ บำท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
มีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
รำยกำร/กิจกรรม
- จัดอบรมกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ ให้กับ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดย
ใช้สื่อเทคโนโลยี
- พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
- นานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
และอื่น ๆ

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

327,๐๐๐

คณะทางาน

๖. กำรประเมินผล

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มี
ความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์
๒. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
มีกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีได้
๓. นักเรียนได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนา
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

ค่ำเป้ำหมำย/
ตัวชี้วัด

วิธีกำรวัดและ
เครื่องมือที่ใช้
ประเมินผล

๘๐

การตอบ
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม

๘๐
๘๕

๕๒

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์มีความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร มีทักษะในการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองด้านการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ
( นางสมพร วิชัยประเสริฐ )
หัวหน้าแผนงานบริหารวิชาการ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๕๓

ชื่อโครงกำร
ส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ (๘ กลุ่มสาระ)
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 1,3 กลยุทธ์ที่ 2
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 1
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางสมพร วิชัยประเสริฐ และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักกำรและเหตุผล
จากยุ ท ธศาสตร์ ในการพั ฒ นางานนโยบายและจุ ด เน้ นของโรงเรีย นบ้ า นสวนอุ ด มวิท ยา กลุ่ ม
บริหารงานวิชาการถือเป็ นหน้ าที่หลั กที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญเน้นการปฏิบัติ และ
ผลงานการมีส่วนร่วมกระบวนการกลุ่มบรรยากาศการเรียนที่มีความสุขการเรียนรู้ด้วยตนเองด้ว ยรูปแบบ
วิธีการเนื้อหาสื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นพลเมืองดีของสังคม การเรียนรู้ในห้องเรียน
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ครบองค์รวม การจัดกิจกรรมทางวิชาการ นอกเหนือจากใน
ห้องเรียนจะช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ ของ
ผู้เรียนและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพอีกประการหนึ่ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการจัดนิทรรศการทางวิชาการเป็นการเผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานอื่นได้รับทราบ
ผลการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนด้วย จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๓ ภาษา
๔. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๕. เพื่อส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๓. เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
ด้ำนปริมำณ
๑. ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริตร้อยละ ๙๐

๕๔

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ร้อยละ ๘๐
๓. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร และการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๓ ภาษา
ร้อยละ ๘๐
๔. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลร้อยละ ๙๕
ด้ำนคุณภำพ
ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์มีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร มีทักษะในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่ ว มกับ ผู้ อื่น ได้ และมีเจตคติ ที่ดีต่ อ อาชี พสุ จริต ครูปฏิบัติ งานตามบทบาทหน้า ที่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๔. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ที่
๑
๒

๓
๔

กิจกรรม
ขั้นวำงแผน ( Plan : P )
ประชุมวางแผนชี้แจงผู้เกี่ยวข้องและเสนอโครงการส่งเสริมทักษะการ
จัดการเรียนรู้ (๘ กลุ่มสาระ) ของบประมาณประจาปีการศึกษา
๒๕๖๔
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน /ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่ม
สาระและหัวหน้าพัฒนาผู้เรียน แจ้งสาระสาคัญของโครงการกาหนด
นัดหมายและวางแผนดาเนินการจัดกิจกรรม
ขั้นดำเนินกำรแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน ( Do : D )
ดาเนินการโครงการส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ (๘ กลุ่มสาระ)
ดังนี้
- สนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
การสอนและผลผลิตทางการศึกษาของนักเรียนตามแนวนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในงานวิชาการ
- สนับสนุนการจัดทาสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
- ส่งเสริมการเข้าร่วมศึกษาดูงานทางวิชาการของหน่วยงานหรือ
สถานศึกษาอื่น ๆ
- สนับสนุนการจัดแสดงผลงานนักเรียนในกิจกรรมวันวิชาการ

ระยะเวลำ
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงำน
เมษายน ๒๕๖๔ นางสมพร
วิชัยประเสริฐ
เมษายนพฤษภาคม
๒๕๖๔
พฤษภาคม
๒๕๖๔
มีนาคม
๒๕๖๕

นางสมพร
วิชัยประเสริฐ
และหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ
คณะกรรมการ
หัวหน้าสาระฯ
และคณะ

๕๕

ที่

๕
๖

กิจกรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ขั้นติดตำมประเมินผล (CHECK : C)
ประชุมร่วมกัน และรายงานผลการดาเนินงาน
ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนำ (Action : A)
สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

มีนาคม ๒๕๖๕

นางสมพร
วิชัยประเสริฐ

๕. งบประมำณที่ใช้
เงินงบประมาณ ๓๕0,๐๐๐ บาท
เงินนอกงบประมาณ.....-.......บาท
รวมงบประมำณทั้งสิ้น ๓๕0,๐๐๐ บำท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
มีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
รำยกำร/กิจกรรม
- จัดทาสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
8 สาระการเรียนรู้
- ส่งเสริมการเข้าร่วมศึกษาดูงานทางวิชาการของ
หน่วยงานหรือสถานศึกษาอื่น ๆ
- จัดแสดงผลงานนักเรียนในกิจกรรมวันวิชาการ
และอื่น ๆ

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

๓๕0,๐๐๐

หัวหน้าสาระฯ
และคณะ

๕๖

๖. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
๑. ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการ
ทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
๓. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตาม
หลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๓ ภาษา
๔. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ค่ำเป้ำหมำย/
ตัวชี้วัด
๙๐

วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล
การตอบ
แบบสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม

๘๕
๘๐
๙๕

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์มีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร มีทักษะในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(นางสมพร วิชัยประเสริฐ)
หัวหน้านแผนงานบริหารวิชาการ
(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๕๗

ชื่อโครงกำร
การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 2,4 กลยุทธ์ที่ 3,4
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 1,2,3
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรุ่งทิวา เงินสมบัติและคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักกำรและเหตุผล
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทาให้คนมีความรู้และคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยให้คนนั้นอยู่รอดใน
โลกได้ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมส่วนรวม คุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนถึงคุณภาพคนที่
เป็นผลผลิตของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาปฐมวัยตามปรัชญาการศึกษาปฐมวัยและวิสัยทัศน ของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บนพื้นฐานของความรูความเขาใจในแนวคิดและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย มีสวนสาคัญยิ่งในการพัฒนาเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
อย่างเป็นองครวม และสมดุลครบทุกด้าน ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย นอกจากนีย้ ังตองสอดคลองกับกา
รททางานของสมอง การเสริมสร้างทักษะการคิดที่เป็ นประโยชนตอการดาเนินชีวิตในอนาคต การอบรม
เลี้ยงดูเด็กด้ว ยการสร้ างวินั ยเชิงบวก รวมทั้งการใหการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยการจัดสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู เพื่อช่วยใหเด็กมีพัฒนาการและเกิดการเรียนรูตามจุดหมายของหลักสูตร
ด้วยวิธีการประเมินตามสภาพจริงที่สะท้อนถึงพัฒนาการและการเรียนรู ที่แท้ จริงของเด็ก ซึ่งครอบครัว
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน ตองมีสวนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพ
ชีวิตไปสูความเป็นมนุษย์สมบูรณ ภายใตบริบทของสังคม วัฒนธรรม และความเป็นไทยกับการอยูร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม
ดังนั้น สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ดาเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 นอกจากนี้ยังสอดคล้ องกับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย คณะครูปฐมวัย จึงได้มีการจัดทาโครงการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สาหรับ
เด็กปฐมวัยนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีผลการพัฒนาทั้ง 4 ด้านอย่างเหมาะสมตามวัย
๒. เพื่อให้การบริหารและการจัดการปฐมวัยมีความเหมาะสม
๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ

๕๘

๓. เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
ด้ำนปริมำณ
๑. เด็กร้อยละ 100 มีผลการพัฒนาทั้ง 4 ด้านอย่างเหมาะสมตามวัย
๒. ผู้บริหารและครู ร้อยละ 100 มีการบริหารและการจัดการปฐมวัยมีความเหมาะสม
๓. ครูร้อยละ 100 มีการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ด้ำนคุณภำพ
เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ได้อย่างเหมาะสมตามวัย ครูมีการจัดทาหลักสูตรที่เหมาะสม
มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง มีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
๔. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ที่
๑.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

กิจกรรม

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นวำงแผน ( Plan : P )
ประชุมคณะครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
เมษายน ๒๕๖๔
จัดเตรียมเตรียมเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์
พฤษภาคม ๒๕๖๔
ขั้นดำเนินกำรแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน ( Do : D )
ชี้แจง และจัดการประชุมกับคณะครูปฐมวัย มอบหมายงานให้ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ครูแต่ละคน
ครูทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ตลอดปีการศึกษา
นาผลมาพิจารณา และพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข
ตลอดปีการศึกษา
ขั้นติดตำมประเมินผล (CHECK : C)
มีนาคม –
ติดตามผลการดาเนินการการจัดทาโครงการ
เมษายน ๒๕๖๕
ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนำ (Action : A)
สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข เมษายน ๒๕๖๕
รายงานผลการดาเนินงานต่อสถานศึกษา/ต้นสังกัด
เมษายน ๒๕๖๕

๕. งบประมำณที่ใช้
เงินงบประมาณ
รวมงบประมำณทั้งสิ้น

80,000 บาท เงินนอกงบประมาณ
80,000 บำท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)

บาท

รุ่งทิวา เงิน
สมบัติ
และคณะครู
ปฐมวัย

๕๙

ดังรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
รำยกำร/กิจกรรม
- จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญาให้กับเด็กปฐมวัยตามแผนการจัดประสบการณ์
- ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และรายงานผล
การใช้หลักสูตรต่อสถานศึกษา/สังกัด
- จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สาหรับการจัดกิจกรรมและจัด
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
- จดหมายข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับผู้ปกครอง การ
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในห้องเรียน
- กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย และจัดทาโครงงานโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย และอื่น ๆ

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

80,000

รุ่งทิวา เงินสมบัติและ
ครูปฐมวัยทุกคน

๖. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด

- ร้อยละ 90 ของเด็ก มีผลการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน
อย่างเหมาะสมตามวัย
- ร้อยละ 100ของผู้บริหารและครู มีการบริหารและ
การจัดการปฐมวัยมีความเหมาะสม
- ร้อยละ 100 ของครู มีการจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นสาคัญ

ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

วิธีกำรวัด/
ประเมินผล
การทาแบบ
ประเมินการจัด
กิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้

แบบประเมินการ
จัดกิจกรรม

๖๐

๗. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ได้อย่างเหมาะสมตามวัย ครูมีการจัดทาหลักสูตรที่เหมาะสม
มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง มีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวรุ่งทิวา เงินสมบัติ)
ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสมพร วิชัยประเสริฐ)
หัวหน้าแผนงานบริหารวิชาการ

(ลงชื่อ)
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๖๑

ชื่อโครงกำร

สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์
Covid-19
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 1 กลยุทธ์ที่ 4,6
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 1
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางสมพร วิชัยประเสริฐ และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....………………
๑. หลักกำรและเหตุผล
โลกแห่งการศึกษาได้ก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ รูปแบบการเรียนรู้ก็ต้องปรับปรุงไป
เรื่อย ๆ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย โดยเด็กนักเรียนจะมีการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ และท้าทาย มองเห็น
ปั ญหาเป็ น โจทย์ ให้นั กเรี ยนได้เรียนรู้วิธีการแก้ไข ซึ่งทักษะที่จาเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
การศึกษาดิจิทัลยุค ๔.๐ คือการยกระดับคุณภาพการศึกษา สนับสนุนนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคม และการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่ยุคดิจิทัล ๔.๐ ซึ่งอาศัยการปรับหลักสูตรวิชาเรียน
การเพิ่มอิสระในเรียนรู้ และระบบบริหารโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เราควร
เปลี่ ย นให้ ทุก ๆ ที่ กลายเป็ น โรงเรียน เพราะการเรียนรู้ยังต้องดาเนินอยู่แม้นักเรียนไม่ส ามารถไป
โรงเรียนตามปกติ ในหลายประเทศที่ประกาศมาตรการปิดโรงเรียน รัฐบาลออกมาตรการด้านการ
เรียนรู้มารองรับ ด้วยการเรียนทางไกลรูปแบบต่าง ๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขความพร้อมด้านอุปกรณ์
ความพร้อมของพ่อแม่ และความพร้อมตามช่วงวัยของเด็ก สาหรับประเทศไทยมีการเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ใช่
แค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์โควิด -19 เท่านั้น แต่ควรเป็นการ “เปลี่ยนวิกฤติให้เป็น
โอกาส” ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีกว่าเดิม ดังนั้นมาตรการการเรียนรู้ของไทยจึงไม่
ควรปรับแค่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่ต้องปรับใหญ่ทั้งระบบการเรียนรู้ที่ต้องสอดคล้องกันและ
เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการ
แพร่ ร ะบาดของโรคในวงกว้า ง โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) ซึ่งย่อมาจาก“Coronavirus
disease 2019” เพื่อควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ตั้งรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาดิจิตอลยุค ๔.๐ สาหรับผู้เรียน
๒. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)

๖๒

๓. เพื่อสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน Learn
From Home โดยการใช้เทคโนโลยี สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๔. เพื่อส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๓. เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
ด้านปริมาณ
๑. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ ๘๐
๒. ผู้ปกครองมีความพึ่งพอใจในนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ ๘๕
๓. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ร้อยละ ๙๕
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษา สนับสนุนนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคม และการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่ยุคดิจิทัล ๔.๐ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4. กำรดำเนินงำน
กิจกรรม
ขั้นวำงแผน ( Plan : P )

ระยะ
เวลำ
เมษายน ๒๕๖๔

ประชุมวางแผนชี้แจงผู้เกี่ยวข้องและเสนอโครงการสร้างนวัตกรรม
การเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ของบประมาณ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน /ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่ม พฤษภาคม ๒๕๖๔
สาระและหัวหน้าพัฒนาผู้เรียน แจ้งสาระสาคัญของโครงการกาหนด
นัดหมายและวางแผนดาเนินการจัดกิจกรรม
ขั้นดำเนินกำรแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน ( Do : D )
ดาเนินการโครงการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์ Covid-19 ดังนี้
- ประชุมคณะครูเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน
ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 โดยใช้การประชุมผ่าน Zoom
- อบรมพัฒนาคณะครูเพื่อสร้างนวัตกรรม บทเรียนออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม ๒๕๖๔
มีนาคม ๒๕๖๕

สมพร
วิชัยประเสริฐ

๖๓

- ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองโครงการสร้างนวัตกรรมการเรียนการ
สอนภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ผ่านระบบ Online , กลุ่ม
Line ผู้ปกครอง , web sites โรงเรียน , Facebook โรงเรียน
- ชี้แจงให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับ โครงการสร้างนวัตกรรมการเรียน
การสอนภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ผ่านระบบ Online , กลุ่ม
Lineห้องเรียน , web sites โรงเรียน , Facebook โรงเรียน
สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ Covid-19

เม.ย.- มิ.ย.๖๔ –

- Google word - Google Form - Google Sites

ต.ค ๖๔

- Google sheets - Google Slides - Google Classroom
- เอกสารใบความรู้ - เอกสารแบบฝึกทักษะ/ใบงาน
๕. งบประมำณที่ใช้
เงินงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

รวมงบประมำณทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บำท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
มีรายละเอียดดังนี้
รำยกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

วัสดุ /อุปกรณ์สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน
และอื่น ๆ

50,๐๐๐

นางสมพร
วิชัยประเสริฐ

๖. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
๑. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน
๒. ผู้ปกครองมีความพึ่งพอใจนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน
๓. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ค่ำเป้ำหมำย/
ตัวชี้วัด
๘๐
๘๕
๙๕

วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล
การตอบ
แบบสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม

๖๔

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ผู้เรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น มีการเตรียมความพร้อมสร้างนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–
19) นั ก เรี ย นสามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ จ ากที่ บ้ า น Learn From Home โดยการใช้ เ ทคโนโลยี สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ และครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ
( นางสมพร วิชัยประเสริฐ )
หัวหน้านแผนงานบริหารวิชาการ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสิริพร สารวรรณ)

รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๖๕

ชื่อโครงกำร
ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่าน
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 1,2 กลยุทธ์ที่ 3,4
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 1,3
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกันตา ไกรภักดี และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักการและเหตุผล
ในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ ก าหนดความมุ่ ง หมายและหลั ก การ
ในมาตรา ๖ไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่ วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข และการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามรถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ
ถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ และในมาตรา ๒๕ รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดมาปรับและพัฒนา ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสร้างสรรค์
สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ โดยเน้ น 5 กลุ่ ม สาระหลั ก คื อ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และดาเนินการจัดกิจกรรมที่จะนาไปสู่การบรูณาการเข้าสู่กลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น ๆ ในสภาพปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยายังมีนิสัยรักการอ่านน้อย เห็นได้
จากสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด รวมทั้งการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ยังไม่แล้วเสร็จจึงทาให้ไม่มีห้องเพียงพอ
สาหรับห้องสมุดทางโรงเรียนจึงได้จัดทาโครงการนี้โดยมีการสร้างห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งเป็นห้องสมุดที่เอื้อต่อนักเรียน ครู
และชุมชน
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนครู ผู้ปกครอง และชุมชนเห็นความสาคัญของการอ่านและการใช้เวลาว่าง ให้
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. เพื่อให้นักเรียนและครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและพัฒนาการ
เรียนรู้
๓. เพื่อจัดหาหนังสือและสื่อที่หลากหลายให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ

๖๖

๓. เป้าหมายการดาเนินงาน
ด้านปริมาณ
๑. นักเรียนทุกคนของโรงเรียนได้อ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ ๑๔ นาที (เดือนละ ๔ เล่ม)
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และมีนิสัยรักการ
อ่าน
ด้านคุณภาพ
เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญของการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน จัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนานักเรียนในการฟัง พูด อ่าน เขียน และการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้นักเรียน
สามารถนาผลจากการอ่าน และการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.

๗.
๘
๙

กิจกรรม
ขั้นวางแผน ( Plan : P )
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ
จัดทาโครงการ
ขออนุมัติโครงการ
ขั้นดาเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ( Do : D )
ดาเนินงานตามโครงการ
- กิจกรรมบันทึกการอ่าน - กิจกรรมเขียนตามคาบอก
- กิจกรรมเรื่องเล่าติดแฮชแท็ก – กิจกรรมตามหายอดนัก
อ่าน - กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการค้นคว้า
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK : C)
สรุปผล
ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนา (Action : A)
ประมินผล
สรุปผล รายงานผลการดาเนินงาน (ตามแบบสรุปโครงการ)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
พ.ค. – ก.ย.
เมษายน ๖๔
เมษายน ๖๔

ผู้รับผิดชอบ
ครูกันตา
ครูกันตา
ครูกันตา
ครูกันตา

พ.ค. – มี.ค.

เมษายน ๖๕

ครูกันตา

เมษายน ๖๕
เมษายน ๖๕

ครูกันตา
ครูกันตา

๖๗

๕. งบประมาณที่ใช้
เงินงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๓๐,๐๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ
บาท
๓๐,๐๐๐
บาท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)

ดังรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
รายการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทา กิจกรรมบันทึกการอ่าน
กิจกรรมเขียนตามคาบอก กิจกรรมเรื่องเล่าติดแฮชแท็ก
กิจกรรมตามหายอดนักอ่าน กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด
และส่งเสริมการค้นคว้า และอื่น ๆ

๓๐,๐๐๐

นางสาวกันตา ไกรภักดี
และคณะ

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

๑.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ
รอบตัว
๒.นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
คาถาม เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

๙๐

๓.สถานศึกษาจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วย
ตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

๙๐

๙๐

วิธีวัด

เครื่องมือ

สอบถาม
สถิติการร่วม
กิจกรรม

แบบสอบถาม
แบบบันทึก

๖๘

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนครู ผู้ปกครอง และชุมชนเห็นความสาคัญของการอ่านและการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และมีนิสัยรักการอ่านจนเกิดเป็นกิจนิสัย
๒. ครูและนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมครอบคลุมตามเป้าหมายที่กาหนด
๓. นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียน
๔. ห้องสมุดมีหนังสือและสื่อที่หลากหลายเพียงพอต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ
๕. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนสามารถอ่านหนังสือได้ทุกที่ทุกเวลาตามความสนใจ
จากระบบ E-Library ที่ทางโรงเรียนได้จัดทาขึ้น

(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกันตา ไกรภักดี)
ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชือ่ )
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสมพร วิชัยประเสริฐ)
หัวหน้าแผนงานบริหารวิชาการ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
(ลงชื่อ)
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๖๙

ชื่อโครงกำร

จัดซื้อจัดหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
วัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียน
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 2 ,4,6
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 1 , 2,3
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวมัสยา เรืองนาราบและคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยงานพัสดุและสินทรัพย์โรงเรียน ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับครุภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
ซึ่งความจาเป็นในการใช้จั ดการเรี ยนการสอนและการดาเนินงานของทางราชการทั่วไป เนื่องจากวัส ดุ
อุปกรณ์และครุภัณฑ์บางส่วนได้ชารุดหรือเสื่อมสภาพตามระยะเวลาอายุการใช้งาน ทาให้การจัดการเรียนรู้
ไม่สามารถจัดการเรียนรู้ได้เต็มประสิทธิภาพ งานพัสดุและสินทรัพย์โรงเรียนจึงได้เล็งเห็นถึงความจาเป็น
และความสาคัญในเรื่องของการจัดซื้อและซ่อมแซมครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียน ให้มีความพร้อม
สาหรับใช้ในทางการราชการอยู่เสมอ
ดังนั้น เพื่อความมีประสิทธิภาพต่อการดาเนินงานต่าง ๆ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
เตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านในเรื่องของการจัดซื้อ บารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รวมถึงการจัดหา
อุปกรณ์อะไหล่ ที่ใช้ในงานราชการให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมและเอื้ออานวย
ต่อการจัดการเรียนการสอนของครูนักเรียน ให้สมบูรณ์ มีคุณภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อซ่อมแซมและบารุงรักษาครุภัณฑ์ให้เอื้ออานวยต่อการใช้งานอยู่เสมอ
๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานราชการและการดาเนินงานอย่างมีระบบ
๔. เพื่อให้ครู นักเรียนได้มีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
๓. เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
เชิงปริมาณ
1. ครูและนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ มีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ครูและนักเรียน ร้อยละ ๘๐ มีครุภัณฑ์ที่ให้ความสะดวก เพียงพอต่อการใช้งานและพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ
3. ครูและนักเรียน ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการปรับปรุงซ่อมแซม และบารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ของโรงเรียน

๗๐

เชิงคุณภาพ
มีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์มีคุณสมบัติมาตรฐานและเอื้อต่อการเรียนการสอน มีวัสดุ
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพต่อการใช้งานของทางราชการ ครู และนักเรียนได้
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และได้ประสิทธิผลของงาน
๔. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ที่
๑.
๒.
๓.

๔.
๕.
๖.

กิจกรรม
ขั้นวำงแผน ( Plan : P )
ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการ/วางแผนการปฏิบัติงาน
ขั้นดำเนินกำรแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน ( Do : D )
กิจกรรมจัดซื้อจัดหำ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้มีความ
เพียงพอต่อการใช้งานของครูและนักเรียน
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษำวัสดุ อุปกรณ์
และครุภัณฑ์
มีการปรับปรุงซ่อมแซม และบารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์
และครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ พร้อม
เอื้ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานราชการอยู่เสมอ
ขั้นติดตำมประเมินผล (CHECK : C)
ประชุมครูเพื่อประเมินและสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
กิจกรรม
ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนำ (Action : A)
ประชุมครูเพื่อการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาโครงการ
กิจกรรมครั้งต่อไป
สรุปผล รายงานผลการดาเนินงาน
(ตามแบบสรุปโครงการ)

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน
เมษายน ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม ๒๕๖๔
– มีนาคม ๒๕๖๕
พฤษภาคม ๒๕๖๔
– มีนาคม ๒๕๖๕

นางสาวมัสยา
เรืองนาราบและคณะ

มีนาคม ๒๕๖๕
มีนาคม ๒๕๖๕
มีนาคม ๒๕๖๕

๕. งบประมำณที่ใช้
เงินงบประมาณ 2๐๐,๐๐๐ บาท
เงินนอกงบประมาณ - บาท
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 2๐๐,๐๐๐ บำท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)

๗๑

มีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
รำยกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ปรับปรุง
ซ่อมแซมและบารุงรักษาครุภัณฑ์และอื่น ๆ

2๐๐,๐๐๐

นางสาวมัสยา เรืองนาราบ
และคณะครู

๖. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย/ตัวชี้วัด

วิธีกำรวัด/ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความพึงพอใจต่อการใช้งานวัสดุ
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ของ
โรงเรียน

ครูและนักเรียนตอบ
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

ด้านกระบวนการดาเนินงาน

ความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ งบประมาณ อาคาร
สถานที่ และบุคลากรในการ
ดาเนินโครงการ

บันทึก การแจ้งปัญหา
ต่าง ๆ ในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
โรงเรียน

แบบบันทึกการ
แจ้งปัญหา
ปรับปรุง
ซ่อมแซมและ
บารุงรักษา

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

ความพึงพอใจต่อการใช้งานวัสดุ
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ของ
โรงเรียน

ครูและนักเรียนตอบ
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

ด้านงบประมาณ

ร้อยละของครูและนักเรียนที่มี
ความพึงพอใจในการดาเนิน
โครงการ

แบบเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบประเมิน
โครงการ

๗๒

๗. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. มีวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ได้ดาเนินการซ่อมแซมและบารุงรักษาครุภัณฑ์ให้เอื้ออานวยต่อการใช้งานอยู่เสมอ
๓. ครูเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานราชการและการดาเนินงานอย่างมีระบบ
๔. ครู นักเรียนได้มีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวมัสยา เรืองนาราบ)
ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางจิระนันท์ ศักดิ์ศรีวัฒนา)
หัวหน้าแผนงานบริหารงบประมาณ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๗๓

ชื่อโครงกำร
โครงการใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภค
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ ข้อที่ 1,6
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 2
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจินตนา จ่ามีเคน และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
หมวด ๔ มาตรา ๒๗-๓๐ สรุปได้ว่าให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดทาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรในส่ ว นที่
เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาคน
ให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ให้
สถานศึกษาร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนชุมชนให้เลือกสรรภูมิปัญญา วิทยากร วิธีการ
สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การพัฒนาตลอดจนให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ ก ฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารปร ะกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้ อ ๑๔ (๒) (๔) (๘) ระบุ ใ ห้ ส ถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจั ด ท า ด าเนิ น การตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณการบริหารให้บรรลุผลสาเร็จตามภารกิจที่
ได้กาหนดไว้และรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณโดยมีแผนปฏิบัติการประจาปี มีการตรวจ ติดตาม
กากับดูแลการดาเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เกิดความคล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้ สามารถเปิดเผย
ต่อสาธารณะชนได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน และ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาจึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการพัฒนาโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
๒. เพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
ของสถานศึกษา
๓. เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
ด้ำนปริมำณ
๑. สถานศึกษามีการพัฒนาโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
๒. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา

๗๔

ด้ำนคุณภำพ
สถานศึกษามีการพัฒนาและการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นที่สถานศึกษากาหนด
๔. วิธีกำรดำเนินกำร
ที่

รำยกำร/กิจกรรมสำคัญ

๑ ชาระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้า ค่าไฟ ค่า
โทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์)
๒ งานการเงิน

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปีการศึกษา

นางสาวจินตนา จ่ามีเคน
และคณะ

ตลอดปีการศึกษา

๕. งบประมำณที่ใช้
เงินงบประมาณ 1,000,๐๐๐ บาท
เงินนอกงบประมาณ - บาท รวม
งบประมำณทั้งสิ้น 1,000,๐๐๐ บำท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
มีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
รำยกำร/กิจกรรม

ค่าไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์
อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ กระดาษและวัสดุที่ใช้ใน
การดาเนินงานการเงิน และอืน่ ๆ

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

1,000,๐๐๐

นางสาวจินตนา จ่ามีเคน
และคณะ

๗๕

๖. กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

สถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนา
สอบถามความคิดเห็นของ
โครงการ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม ผู้เรียน ครู และผู้แทนชุมชน
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา

เครื่องมือ

แบบสอบถามความคิดเห็น

สอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เรียน ครู และผู้แทนชุมชน

๗. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
การบริหารงบประมาณของโรงเรียนมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถเปิดเผยต่อ
สารธารณะชนและทาให้การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวจินตนา จ่ามีเคน)
ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางจิระนันท์ ศักดิ์ศรีวัฒนา)
หัวหน้าแผนงานบริหารงบประมาณ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๗๖

ชื่อโครงกำร
พัฒนางานบริหารงานบุคคล
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 4
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 2
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนิรวรรณ พันหอม และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักกำรและเหตุผล
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความสาเร็จในการพัฒนาทุกด้าน
ของการศึกษาเพราะบุ คลากรเป็ น ผู้ มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒ นา
คุณภาพผู้เรียน การบริหารงานโดยการจัดการให้บุคลากรรู้จักการทางานเป็นทีมและด้วยความพึงพอใจขวัญ
และกาลังใจมีอิทธิพลต่อในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เพราะเป็นภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลที่
แสดงให้เห็นถึงลักษณะและความรูสึกที่มีต่อการปฏิบัติงานบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงแต่หากไม่มี
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิ ทธิภาพดีเท่าที่ควร ในทางตรงกัน ข้ามบุคลากรที่ มี
ความรู้ความสามารถไม่โดดเด่นแต่ มีขวัญกาลังใจที่ดี การปฏิบัติงานอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่า ดังนั้น
การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรจึงเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยามีความตระหนักและเห็นความสาคัญในการสร้างขวัญและกาลังใจ
บุคลากรเป็นอย่างดี จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจ
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแรงจูงใจในปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความภาคภูมิใจและเต็มตาม
ศักยภาพ
๓. เป้าหมายการดาเนินงาน
ด้านปริมาณ
๑. ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาทั้งหมด
ด้านคุณภาพ
ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีกาลังใจในปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล

๗๗

๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
๑.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

กิจกรรม
ขั้นวางแผน ( Plan : P )
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของครูในเรื่อง
กาลังใจในการปฏิบัติงาน
จัดเตรียมเตรียมเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์
ขั้นดาเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ( Do : D )
ชี้แจง และจัดทาโครงการ
ขออนุมัติโครงการ
นาผลมาพิจารณา และพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK : C)
ติดตามการดาเนินงานโครงการ

ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนา (Action : A)
๑๐. สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข
๑๑. รายงานผลการดาเนินงานต่อสถานศึกษา/ต้นสังกัด
๕. งบประมาณที่ใช้
เงินงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

เมษายน ๒๕๖๔
พฤษภาคม ๒๕๖๔
พฤษภาคม ๒๕๖๔
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
มีนาคม –
เมษายน ๒๕๖๕
เมษายน ๒๕๖๕
เมษายน ๒๕๖๕

บาท เงินนอกงบประมาณ
๒๐๐,๐๐๐
บาท
๒๐๐,๐๐๐ บาท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)

ดังรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
รายการ/กิจกรรม
อบรม พัฒนา ศึกษาดูงาน
และอื่น ๆ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๒๐๐,๐๐๐

นางสาวนิรวรรณ
พันหอม และคณะ

นิรวรรณ
พันหอม
และคณะ

๗๘

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความสามารถตามศักยภาพ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแรงจูงใจ
ให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี มีความภาคภูมิใจ
เต็มตามศักยภาพ

วิธีการ
การประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน

เครื่องมือ
แบบประเมินความพึงพอใจ

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ตามศักยภาพ มีกาลังใจในปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนิรวรรณ พันหอม)
ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๗๙

ชื่อโครงกำร
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 6 กลยุทธ์ที่ 5
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 2
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจินตนา จ่ามีเคน และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักการและเหตุผล
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทาโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การ
สร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ดาเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนากลับขยะมาใช้ประโยชน์ การรวบรวม ขยะ
เพื่อส่งไปกาจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสานึก การลดคัดแยกขยะ และนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ใน
สถานศึกษา สร้างระบบการเรี ยนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการ
ขยะภายในสถานศึกษา เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จึงดาเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ขึ้น เพื่อ
เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา มีความรู้
ความเข้าใจ แนวทางการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนาขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
2. เพื่อให้ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สามารถทางานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี
๓. เป้าหมายการดาเนินงาน
ด้านปริมาณ
๑. ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ร้อยละ ๙๐ มีความรู้ ความเข้าใจ แนว
ทางการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนาขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
๒. ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ร้อยละ ๙๐ สามารถทางานร่วมกันอย่าง
เป็น ระบบในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีมากขึ้น

๘๐

ด้านคุณภาพ
ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการลด
ปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนาขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถทางานร่วมกันอย่างเป็น ระบบ
ในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีมากขึ้น
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
๑.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

กิจกรรม
ขั้นวางแผน ( Plan : P )
ประชุมคณะครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
จัดเตรียมเตรียมเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์
ขั้นดาเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ( Do : D )
ชี้แจง และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการลดปริมาณ
ขยะ การแยกขยะ
ครู นักเรียนและบุคลากรนาไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
นาผลมาพิจารณา และพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK : C)
ติดตามผลการดาเนินการทางการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ

ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนา (Action : A)
๑๐. สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข
๑๑. รายงานผลการดาเนินงานต่อสถานศึกษา/ต้นสังกัด
๕. งบประมาณที่ใช้
เงินงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

เมษายน ๒๕๖๔
พฤษภาคม ๒๕๖๔
พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจินตนา
ตลอดปีการศึกษา
จ่ามีเคน
และคณะ
ตลอดปีการศึกษา
มีนาคม –
เมษายน ๒๕๖๕
เมษายน ๒๕๖๕
เมษายน ๒๕๖๕

๑๐,๐๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ
๑๐,๐๐๐ บาท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)

บาท
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ดังรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
รายการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ป้ายไวนิลจัดกิจกรรม จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จัดการเรียนรู้เป็นฐานกิจกรรม และ
อื่น ๆ

๑๐,๐๐๐

นางสาวจินตนา จ่ามีเคน

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านสวนอุดม
วิทยา ร้อยละ ๙๐ มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการ
ลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนาขยะกลับไป
ใช้ประโยชน์ใหม่
- ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านสวนอุดม
วิทยา ร้อยละ ๙๐ สามารถทางานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีมากขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๙๐

วิธีการวัด/
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

สังเกตจาก
พฤติกรรม

แบบสังเกต
แบบประเมิน
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๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการลด
ปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนาขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถทางานร่วมกันอย่างเป็น ระบบ
ในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีมากขึ้น และปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง

(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวจินตนา จ่ามีเคน)
ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

(ลงชือ่ )

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนงลักษณ์ นพหิรัญ)
หัวหน้านแผนงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางสาวสิริพร สารวรรณ )
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
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ชื่อโครงกำร
กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 1-4 กลยุทธ์ที่ 1
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 1-3
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์ ชราชิต และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
1. หลักกำรและเหตุผล
ด้ว ยยุ ทธศาสตร์ ช าติว่าด้ว ยการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.25602564) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean
Thailand)มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุก
ภาคส่ ว นแบบบู ร ณาการและปฏิ รู ป กระบวนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง ระบบ ให้ มี
มาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perception Index) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ตระยะที่ 3 ยั ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางของแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การ
ป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ทาข้อตกลงความร่วมมือต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อประสานความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือใน
การปลูกจิตสานึกให้แก่เยาวชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ความสาคัญกับการเตรียมการด้านป้องกันและราบรามการทุจริตในสถานศึกษา
เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสานึก ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ
มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และแนวทางการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จึงได้จัดทาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้มีการบริหารจัดการ และ
บู ร ณาการเรี ย นการสอนที่เน้ น ให้ ผู้ เรียนมีคุณลั กษณะ 5 ประการ คือ มีทัก ษะกระบวนการคิด มีวินัย
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู นักเรียนแกนนาและ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มีค วามเข้ าใจ ตลอดจนเป็ นกลไกส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น “โรงเรี ยนสุ จ ริต ” ให้ ป ระสบ
ความสาเร็จและยั่งยืนต่อไป

๘๔

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน
2. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
3. เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานโรงเรียนสุจริต ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ
๓. เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
ด้ำนปริมำณ
๑. ครู นักเรียนและผู้บริหารโรงเรียนทุกคน ร้อยละ 90 มีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต
๒. ครู นักเรียนและผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐ คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต”
๓. นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต
อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ
ด้ำนคุณภำพ
ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน มีจิตสานึกความเป็นไทย มีความสุจริต มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ขั้นวำงแผน ( Plan : P )
๑. ประชุมคณะครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. จัดทาโครงการและเสนออนุมัติประขุมครูในโรงเรียน ชี้แจง
มอบหมาย แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ขั้นดำเนินกำรแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน ( Do : D )
3. ดาเนินงานจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสุจริต ดังนี้
3.1 กิจกรรมบูรณาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ประการ
ของโรงเรียน สุจริต
-กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
-กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ( น้ายาชีวภาพ)
-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
-กิจกรรมห่างไกลยาเสพติด ( Drug-Free )
-กิจกรรมคุณธรรมความเป็นไทย

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

เมษายน ๒๕๖๔
พฤษภาคม ๒๕๖๔
ตลอดปีการศึกษา

ณัฎฐ์ชญานันท์
ชราชิต
และคณะ
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3.2 สร้างสานึกพลเมือง Project Citizen
3.3 หลักสูตรต้านการทุจริต
3.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA)
ดาเนินการประเมินตามการประเมินของ
เขตพื้นที่การศึกษาประเมินความความโปร่งใส ในการ
ดาเนินงานของโรงเรียน
4 นาผลมาพิจารณา และพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข
5. ขั้นติดตำมประเมินผล (CHECK : C)
นิเทศ ติดตาม กากับ แก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
6. ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนำ (Action : A)
สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข
7. รายงานผลการดาเนินงานต่อสถานศึกษา/ต้นสังกัด

ตลอดปีการศึกษา
มีนาคม –
เมษายน ๒๕๖๕
เมษายน ๒๕๖๕
เมษายน ๒๕๖๕

๕. งบประมำณที่ใช้
เงินงบประมาณ
10,000 บาท เงินนอกงบประมาณ บาท
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 10,000 บำท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
มีดังรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
รำยกำร/กิจกรรม
วัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรมบูรณาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
5 ประการของโรงเรียน สุจริต
-กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
-กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ( น้ายาชีวภาพ)
-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
-กิจกรรมห่างไกลยาเสพติด ( Drug-Free )
-กิจกรรมคุณธรรมความเป็นไทย
จัดทาหลักสูตรต้านทุจริต และอื่น ๆ

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

10,000

นางสาวณัฎฐ์ชญา
นันท์ ชราชิต
และคณะ
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๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-ร้อยละ ๙๐ ของครู นักเรียนและผู้บริหาร มีค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริต
- ร้อยละ ๙๐ ของครู นักเรียนและผู้บริหาร คุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต”
- ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน มีคุณลักษณะ 5 ประการ
คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 90
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐

วิธีการวัด/
ประเมินผล
สังเกตจาก
พฤติกรรม
นักเรียนที่
แสดงออก
และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เครื่องมือที่ใช้

แบบสังเกต
แบบประเมิน

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน มีจิตสานึกความเป็นไทย มีความสุจริต มีทักษะกระบวนการคิด
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์ ชราชิต)
ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางนงลักษณ์ นพหิรัญ)
หัวหน้าแผนงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๘๗

ชื่อโครงกำร
ส่งเสริมทักษะอาชีพรองรับ EEC
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 1,2,3,5 กลยุทธ์ที่ 2 , 4
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 1-3
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นายธนะชาติ บาตรโพธิ์ และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักกำรและเหตุผล
การจัดการศึกษาในปัจจุบัน มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษ ที่
๒๑ เพื่อให้ได้ทั้งความรู้และทักษะที่จาเป็นต้องใช้ในการดารงชีวิต การประกอบอาชีพ และ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง ทักษะการดารงชีวิตในสังคมและ
ทักษะอาชีพก็เป็นหนึ่งในทักษะที่สาคัญเหล่านั้น ที่ทั่วโลก ยกให้เป็นทักษะที่สาคัญไม่น้อยไปกว่าความเป็น
เลิ ศทางวิช าการ แต่อาจจะกลายเป็นทักษะที่ผู้ ปกครองไทยให้ความส าคัญน้อยกว่าทักษะเชิงวิชาการ
นักเรียนไทยจึงขาดทักษะในการนาตัวเองไปในทิศทาง ที่เหมาะสม ทั กษะชีวิตและทักษะอาชีพ จึงเป็นการ
เรียนรู้ที่โรงเรียนต้องจัดให้กับนักเรียน
ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ ทิศทางการจัดการศึกษาในจังหวัดชลบุรีกับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารูปการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยการพัฒนา ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่
นักเรียน
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
3. เพื่อปลูกฝังและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน เพื่อสามารถนาไปปรับ ประยุกต์
สู่ชีวิตจริง
4. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ EECอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓. เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
ด้ำนปริมำณ
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยการพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
2. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ที่ดีขึ้น

๘๘

3. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับการปลูกฝังและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เพื่อสามารถนาไป
ปรับ ประยุกต์สู่ชีวิตจริง
4. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมให้จัด
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ EECอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ำนคุณภำพ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน
อุดมวิทยา พัฒนาการเรียนรู้ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ EECอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ที่

กิจกรรม

ขั้นวำงแผน ( Plan : P )
๑. - ประชุมครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพ ชี้แจง เป้าหมาย
กาหนดการดาเนินงาน กาหนดผู้รับผิดชอบ ร่วมปรึกษา
แนวทางทักษะที่จาเป็นต้องใช้ในการดารงชีวิต การประกอบ
อาชีพเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองในการ
เรียนรู้วิชาการ เกิดทักษะ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
- ประสานงานกับครูในกลุ่มสาระและคัดเลือกแนวทางในการ
ดาเนินกิจกรรม
1. กาหนดหลักสูตรและตารางกิจกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 จานวน 4ห้อง
- ม.1/1 แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เล็ก
- ม.1/2 ภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
- ม.1/3 โรงแรมการท่องเที่ยวหรือช่างไฟฟ้าเบื้องต้น
- ม.1/4 คอมพิวเตอร์และกราฟิกดีไซน์หรือช่างยนต์เบื้องต้น
2. กาหนดหลักสูตรและตารางกิจกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 จานวน 4 ห้อง
- ม.2/1 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
- ม.2/2 หุ่นยนต์เบื้องต้น
- ม.2/3 เบเกอรี่
- ม.2/4 เบเกอรี่

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

เมษายน ๒๕๖๔

นายธนะชาติ
บาตรโพธิ์
และคณะ
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3. กาหนดหลักสูตรและตารางกิจกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 จานวน 4 ห้อง
- ม.3/1 คอมพิวเตอร์และการบารุงรักษา
- ม.3/2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป วาดการ์ตูน
- ม.3/3 เบเกอรี่
- ม.3/4 เบเกอรี่
2. ขั้นดำเนินกำรแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน ( Do : D )
1. การอบรม/การบรรยาย/การใหความรู้/การสอน
2. การจัดกิจกรรมฝึกทักษะโดยผ่านกิจกรรม/โครงงาน
3. นานักเรียนไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติที่วิทยาลัยเทคนิคบาง
แสนและวิทยาลัยเทคโนชลบุรี
4. วิทยากรเข้ามาให้ความรู้ในสถานศึกษา
ขั้นติดตำมประเมินผล (CHECK : C)
3. 1. วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติจริง ทาได้ตาม
แผนหรือไม่
2. ตรวจสอบผลเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร
4. ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนำ (Action : A)
สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข
5. รายงานผลการดาเนินงานต่อสถานศึกษา/ต้นสังกัด
หลังเสร็จการอบรม/กิจกรรม/โครงการ
- แบบทดสอบ/ใบงาน/ แผนผังความคิด
- ชิ้นงาน/ผลงาน
๕. งบประมำณที่ใช้
เงินงบประมาณ
26,000
บาท
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 26,000

พฤษภาคม ๒๕๖๔

มีนาคม –
เมษายน ๒๕๖๕

เมษายน ๒๕๖๕
เมษายน ๒๕๖๕

เงินนอกงบประมาณ
บาท
บำท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)

ดังรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
รำยกำร/กิจกรรม
กระดาษ A๔ วัสดุและอุปกรณ์ จ้างเหมารถ
และอื่น ๆ

งบประมำณ
26,000

ผู้รับผิดชอบ
นายธนะชาติ บาตรโพธิ์

๙๐

๖. กำรประเมินผล
ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
3.1 ร้อยละ 90 ของผู้เรียน ได้รับการพัฒนารูปแบบ
ร้อยละ
การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยการพัฒนา ทักษะ
๑๐๐
ชีวิตและทักษะอาชีพ
3.2 ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่
๔-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ที่ดีขึ้น
3.3 ร้อยละ 90 ของผู้เรียน ได้รับการปลูกฝังและ
พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เพื่อสามารถนาไปปรับ
ประยุกต์สู่ชีวิตจริง
3.4. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
ร้อยละ ๙๐
เรียนรู้การงานอาชีพ ได้รับการส่งเสริมให้จัดกิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู้ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่
EECอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

วิธีกำรวัด/
ประเมินผล
สังเกตจาก
พฤติกรรม
นักเรียนที่
แสดงออก
และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต
แบบประเมิน

๗. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ
2. นักเรียนมีทักษะที่จาเป็นในการประกอบอาชีพ ได้แก่ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ทักษะวิชาช่างพื้นฐานและงานอาชีพ
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ EECอย่างมีประสิทธิภาพ
(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นายธนะชาติ บาตรโพธิ์)
ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางนงลักษณ์ นพหิรัญ)
หัวหน้าแผนงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบโครงการ (ลงชื่อ)
ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๙๑

ชื่อโครงกำร
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 6 กลยุทธ์ที่ 1 , 5
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 2
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นายทศพร ช้างภู่ และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบัน“ยาเสพติด” เป็นปัญหาสาคัญในระดับชาติ ซึ่งทุกรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไข
อย่างจริงจัง นับวันปัญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุ่นแรงมากขึ้น อันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของประเทศ พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิ การซึ่งเล็งเห็น
ความสาคัญของการเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว จึงเร่งรัดให้ทุกสถานศึกษาร่วมกับชุมชน มุ่งเน้นการหามาตรการ
ในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา ควบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของนั ก เรี ย น ให้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ทั ก ษะ และประการณ์ ใ นการดารงชีวิ ต ได้ รั บ การบ่ ม เพาะปลู ก ฝั ง และสร้ า งจิ ตส านึก
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน สามารถปกป้องตนเอง ชุมชนและสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติดมุ่งหวัง
ให้สถานศึกษาเป็น“โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด”
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ไม่ติดยาเสพติด
2. เพื่อป้องกันการแพร่ยาเสพติดเข้ามาในโรงเรียน
3. เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
3. เป้ำหมำย
ด้ำนปริมำณ
ร้อยละ ๑๐0 ไม่ติดยาเสพติด
ด้ำนคุณภำพ
นักเรียนทุกคนมีพลานามัยสมบูรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในโทษของยาเสพติด

๙๒

4. วิธีกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1
ประชุมคณะครูศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการ
2
จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติ
3
ประชุมครูในโรงเรียน ชี้แจง มอบหมาย แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
4
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและเอดส์
- วันงดสูบบุหรี่
- วันต่อต้านยาเสพติด
5
อบรมรู้ทันภัยโรคเอดส์ และยาเสพติด
6
7
๘

รณรงค์เพื่อส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา
ติดตาม กากับ แก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์และนโยบาย
สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการ
ตามลาดับ

ระยะเวลำดำเนินงำน
ต.ค.63

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.63
ต.ค.63
31 พ.ค. 64
26 มิ.ย. 64
พ.ค.64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64

นายทศพร ช้างภู่
และคณะ

มิ.ย. 64

5. งบประมำณกำรดำเนินกำร
เงินงบประมาณ
5,000
บาท
เงินนอกงบประมาณ
บาท
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 5,000 บำท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รำยละเอียด
วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดและเอดส์ วันงดสูบบุหรี่ อบรมรู้ทันภัยโรคเอดส์ และ
ยาเสพติด รณรงค์เพื่อส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยใน
สถานศึกษา และอื่น ๆ

งบประมำณ
5,000

ผู้รับผิดชอบ
นายทศพร ช้างภู่

๙๓

6. กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน
-นักเรียนมีพลานามัยสมบูรณ์ มีความรู้ความเข้าใจ สังเกตพฤติกรรม
ในโทษของยาเสพติด
สอบถาม
-ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น
สารวจผลการเรียน
นักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน
แบบสอบถาม
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ไม่ติดยาเสพติดและมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ยาเสพติด
เข้ามาในโรงเรียน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติด

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายทศพร ช้างภู่)
ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(นางนงลักษณ์ นพหิรัญ)
หัวหน้าแผนงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๙๔

ชื่อโครงกำร
แข่งขันกีฬาภายใน
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 1 , 2 , 5
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 3
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางสาววรรณวรา ปราศจากศัตรู และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักการและเหตุผล
ส่งเสริมให้นักเรียน มีนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์นั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้ตระหนักและให้ความสาคัญมาโดย
ตลอด โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ตลอดจนในชั่วโมงเรียน และเพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ด้านผู้ เรียน) เพื่อให้บรรลุมาตรฐานที่ ๓ ทางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จึงจัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
๒. เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
๓. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมทากิจกรรมทางด้านกีฬา
๔. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
๕. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
๓. เป้าหมายการดาเนินงาน
ด้านปริมาณ
๑. นักเรียนทุกคนมีร่างกายสมบูรณ์ และแข็งแรงร้อยละ ๙๐
๒. นักเรียนทุกคนมีแรงจูงใจ สนใจการเรียนมากขึ้น ร้อยละ ๙๐
๓. นักเรียนได้รับความสนุกสนาน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ร้อยละ ๙๐
ด้านคุณภาพ
นักเรียนทุกคนมีร่างกายสมบูรณ์ มีแรงจูงใจ สนใจการเรียนมากขึ้น ได้รับความ
สนุกสนาน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

๙๕

4. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ
จัดทาโครงการ
ขออนุมัติโครงการ
ดาเนินงานตามโครงการ
สรุปผลประเมินผล
รายงานผลการจัดกิจกรรม

ระยะเวลำดำเนินงำน
พฤษภาคม 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
ตลอดปีการศึกษา
มีนาคม 2565
มีนาคม 2565

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าโครงการ
และคณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพล
ศึกษา

5. งบประมำณที่ใช้
เงินงบประมาณ
60,000 บาท
นอกงบประมาณ บาท
รวมเงินงบประมำณ 60,000 บำท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
มีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
กิจกรรม/รำยกำรปฏิบัติ
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา รางวัล วัสดุ อุปกรณ์ และ
อื่น ๆ

งบประมำณ
60,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววรรณวรา ปราศจาก
ศัตรู และคณะ

6. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. นักเรียนมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ ดี
2. นักเรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิด
วิเคราะห์เขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
เฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี
3. นักเรียนมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาระดับสถานศึกษา เฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ

ค่ำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

80

วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล

สังเกต ประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
ประเมินผล

แบบประเมิน

๙๖

7. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา สูงขึ้น มีความรู้ความสามารถในการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพใจ นักเรียนที่มีความสามารถด้าน
กีฬาได้รับการส่งเสริมตามศักยภาพ

(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาววรรณวรา ปราศจากศัตรู)
(นางนงลักษณ์ นพหิรัญ)
ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
หัวหน้าแผนงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๙๗

ชื่อโครงกำร
งานคุณธรรมจริยธรรมวิถีพุทธและธรรมศึกษา
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 1 , 2 , 4 กลยุทธ์ที่ 3
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 1, 3
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางนงลักษณ์ นพหิรัญ และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
1. หลักกำรและเหตุผล
จากวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และปรัชญาของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ที่กาหนดนโยบายในการ
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมทั้ง
ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ มีความฉลาดทางปัญญา และอารมณ์ รวมทั้งมี
คุณธรรมเป็นเครื่องค้าจุนความคิด และการกระทา พร้อมทั้งสร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วมต่อการทาประโยชน์
เพื่อสังคม ตามหน้าที่ของตน มีความรัก ความสามัคคี โดยใช้คุณธรรมเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจ และสติ
ให้สามารถดารงตนอยู่ในความดีงาม เช่น ความขยันหมั่นเพียร ประหยัด มีวินัย เป็นต้น
ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหน้าที่สาคัญในการดาเนินการต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานสาคัญในการสร้าง
พลเมืองยุคใหม่ ที่มีความภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ กตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ผู้มีพระคุณ และครูอาจารย์
รวมถึงให้เด็กและเยาวชนมีกาลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยสติปัญญา เพิ่มพูนคุณลักษณะความ
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนาพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตน ชุมชน และประเทศชาติอันที่รักยิ่งของเราทุก
คน จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้แก่ผู้เรียนรอบด้าน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตน และปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดี
งามในการดาเนินชีวิตประจาวัน
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนประพฤติตนตามหลักคุณธรรม 8 ประการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรทั้ง 8 ประการ
3. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ มีความรักและภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
4. เพื่อส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนได้เรียนรู้และสอบผ่านธรรมศึกษา ตรี โท เอก
3. เป้ำหมำยกำรดำเนินกำร
ด้ำนปริมำณ
1. ผู้เรียนร้อยละ 85 ปฏิบัตติ นตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน

๙๘

2. ผู้เรียนร้อยละ 85 ประพฤติตนตามหลักคุณธรรม 8 ประการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร ทั้ง 8 ประการ
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความรักและภักดีต่อสถาบันหลักของ
ชาติ
4. ครู และผู้เรียน ร้อยละ 30 สมัครเรียน และสอบผ่านธรรมศึกษา ตรี โท เอก
ด้ำนคุณภำพ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ มีความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่
และแนวทางในการพัฒนาตนเองตามค่านิยมที่ดีงามของไทย ดารงตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้อง
เหมาะสมดีงาม มีความรัก ภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และเรียนรู้ธรรมศึกษา เพื่อ
น าพาชี วิ ต ให้ ถึ ง พร้ อ มด้ ว ยสติ สั ม ปชั ญ ญะ ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม พู น ความเป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและความ
เจริญก้าวหน้าสู่ตน ชุมชน และประเทศชาติไทย
4. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ที่
1.
2
3
4.
5.

กิจกรรม

ระยะเวลำดำเนินงำน

ขั้นวำงแผน (Plan : P)
ประชุมครูเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความ
ต้องการ แนวนโยบายและร่วมกันวางแผนงาน
กาหนดงาน/กิจกรรม/ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ของโครงการฯ
จัดทาโครงการเสนอผู้บริหารสถานศึกษา
ขออนุมัติโครงการ
ขั้นดำเนินกำรแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน
( Do : D )
ดาเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ตามระยะเวลา
ที่กาหนด ดังนี้
1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8 ประการประจาวัน
-เช้า ร้องเพลงชาติ สวดมนต์แปล ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี นั่งสมาธิ แผ่เมตตา
- กลางวัน นักเรียนพิจารณาอาหาร
- เย็น ไหว้พระสวดมนต์บทสั้น ก่อนเลิกเรียน
2) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมประจำสัปดำห์
- ครู/บุคลากร/นักเรียนทุกคน ใส่เสื้อขาว

เมษายน 2564

ตลอดปีการศึกษา
2564

ผู้รับผิดชอบ

นางนงลักษณ์ นพหิรัญ
และคณะครู

๙๙

( ในวันพระตามปฏิทิน)
- สมาทานศีล 5 ( ในวันพระ ตามปฏิทิน )
- สวดมนต์ทานองสรภัญญะ( วันศุกร์เช้า)
- เรียนรู้กับครูพระ -ธรรมศึกษา ตรี โท เอก
(เฉพาะ ม.1 – 3 วันพฤหัสบดี คาบ สุดท้าย )
3) กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรประจาปี
- ระดับปฐมวัย (ต้นกล้าพุทธบุตร)
- ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1-3
- ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-6
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3
4) กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
- ตักบาตรพระสงฆ์ ถวายไทยธรรม ฟังเทศน์
เวียนเทียน
5) กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทางพระพุทธศาสนา
- สอบธรรมศึกษาตรี โท เอก (ครู –นักเรียน
ระดับชั้น ม.1-3 ) ประจาปีการศึกษา
- แข่งขันสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ
6) กิจกรรมทาบุญถวายสังฆทาน
งานประจาปีโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

ตลอดปีการศึกษา
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6 ขั้นติดตำมประเมินผล (Check : C)
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ตามระยะเวลาปฏิทินปฏิบัติงาน
7 ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนำ (Action : A )
นาผลการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ตามปฏิทิน
การปฏิบัติงาน มาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
8 รายงานผลการดาเนินงาน ต่อสถานศึกษา/

มีนาคม
ถึง
เมษายน 2565

.

ต้นสังกัด

เมษายน 2565
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5. งบประมำณที่ใช้
เงินงบประมาณ
35,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 35,000 บำท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
ดังรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้
รำยกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

วัสดุ อุปกรณ์ กระดาษ สาหรับจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการประจาวัน
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมประจาสัปดาห์ กิจกรรมเข้า
ค่ายพุทธบุตร กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
จ้างเหมารถกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทาง
พระพุทธศาสนา และอื่น ๆ

บาท

ผู้รับผิดชอบ

35,000

นางนงลักษณ์
นพหิรัญ
และคณะ

6. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1..ร้อยละ 85 ของผู้เรียนปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน
2.ร้อยละ 85 ของผู้เรียนประพฤติตนตาม
หลักคุณธรรม 8 ประการ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตร ทั้ง 8 ประการ
3.ร้อยละ 85 ของผู้เรียนปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีความรักและภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ
4.ร้อยละ 30 ของครู-นักเรียนสมัครเรียน
และสอบผ่านธรรมศึกษา ตรี โท เอก

ค่ำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ร้อยละ
85

วิธีกำรวัด
ประเมินผล
การสังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน

ร้อยละ
85

การสังเกตพฤติกรรม
การใช้แบบประเมิน

ร้อยละ
85

การสังเกตพฤติกรรม

ร้อยละ 30

ผลการสอบผ่านธรรม
ศึกษา ตรี โท เอก

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต
แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน
แบบประเมินความพึง
พอใจในการปฏิบัติ
หรือเข้าร่วมกิจกรรม

๑๐๑

7. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. สถานศึกษาได้รับการยกย่อง และยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ชุมชน และผู้ปกครอง
ในการเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคม
2. สถานศึกษาได้รับการยกย่องและยอมรับในการเป็นต้นแบบของโรงเรียนคุณธรรมชั้นนา
3. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามในการดาเนินชีวิต
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ มีความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ต่อสถาบันหลักของ
ชาติ และมีแนวทางในการพัฒนาตนด้วยสติสัมปชัญญะและหลักธรรมทางพรนะพุทธศาสนา เพื่อนาพา
ความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตน ชุมชน และประเทศชาติไทย

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ
(นางนงลักษณ์ นพหิรัญ)
หัวหน้าแผนงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมัติโครงการ
(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๑๐๒

ชื่อโครงกำร
ทัศนศึกษาและแหล่งเรียนรู้
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 1 , 2 , 6 กลยุทธ์ที่ 4
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 1, 3
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นายณัฐนนท์ เฟื่องนคร และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักกำรและเหตุผล
การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็น
จริงจากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่าง ๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สาคัญอย่างมากอยากหนึ่งซึ่ง
จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทาให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้ง
ยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการพาผู้เรียนไป
ทัศนศึกษาถือว่าเป็นวิธีการที่ทาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับ
การศึกษาทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นเพิ่มพูนและส่งเสริมสมรรถภาพของ
ผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งเรียนรู้
3. เพื่อให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนาความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่
3. เป้ำหมำย
ด้ำนปริมำณ
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

๑๐๓

ด้ำนคุณภำพ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู้เรียนเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารต่าง ๆ ได้รับรู้ประสบการณ์ตรงและเกิดความ
กระตือรือร้นในการศึกษาวิชาความรู้ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศ และได้รับประสบการณ์ตรง กล้า
คิด กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดีและมีความสุข สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับหมู่
คณะได้
๔. วิธีกำรดำเนินงำน
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นวางแผน ( Plan : P )
๑. ประชุมวางแผนชี้แจงผู้เกี่ยวข้องและเสนอโครงการ

มีนาคม ๒๕๖๔

ทัศนศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ของบประมาณประจาปี
การศึกษา 256๔
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน / ประชุม แจ้ง

สาระสาคัญของโครงการกาหนดนัดหมายและกาหนด
แนวทางวิธีการและหน้าที่ความรับผิดชอบในการพา
นักเรียนไปแหล่งเรียนรู้

พฤษภาคม มิถุนายน ๒๕๖๔ ครูณัฐนนท์ เฟื่องนคร
และคณะครู

ขั้นดาเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ( Do : D )
๓. กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น อนุบาล

ขั้นตอนการดาเนินงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานทัศนศึกษา
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินกิจกรรม
- ดาเนินการตามกิจกรรมที่วางไว้

มีนาคม ๒๕๖๕

๑๐๔

ที่

กิจกรรม

๔. กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปี

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

มีนาคม ๒๕๖๕

ที่ ๑ - ๒
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานทัศนศึกษา
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินกิจกรรม
- ดาเนินการตามกิจกรรมที่วางไว้
๕. กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๓ - ๔
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานทัศนศึกษา
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินกิจกรรม
- ดาเนินการตามกิจกรรมที่วางไว้

มีนาคม ๒๕๖๕

๖. กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๕ - ๖
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานทัศนศึกษา
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินกิจกรรม
- ดาเนินการตามกิจกรรมที่วางไว้

มีนาคม ๒๕๖๕

๗. กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๑-๓
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานทัศนศึกษา
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินกิจกรรม
- ดาเนินการตามกิจกรรมที่วางไว้

มีนาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

๑๐๕

ที่

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK : C)
๘. ติดตามผลการดาเนินงาน
๙. สรุปประเมินผลและรายงานการดาเนินงานของโครงการ

มีนาคม ๒๕๖๕

ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนา (Action : A)
๑๐. สรุปผล รายงานผลการดาเนินงาน (ตามแบบสรุป
โครงการ)

มีนาคม ๒๕๖๕

๕. งบประมาณที่ใช้
เงินงบประมาณ ๓๘๒,๐๐๐ บาท
เงินนอกงบประมาณ - บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๘๒,๐๐๐ บาท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
มีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
งบปประมาณ
รายการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
- ค่าจ่างเหมารถยนต์โดยสาร
- ค่าเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนชั้นอนุบาลสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
นักเรียนชั้นประถมศึกษาเมืองโบราณ
สมุทรปราการ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเมืองโบราณ
สมุทรปราการ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
- ค่าวิทยากร
และอื่น ๆ

๓๘๒,๐๐๐

ครูณัฐนนท์ เฟื่องนคร
และคณะครู

๑๐๖

๖. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. นักเรียนได้รับความเข้าใจต่อการจัดการศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้
2. นักเรียนได้รับประสบการณ์และสนุกสนานในการ
ร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้

เป้ำหมำย
ร้อยละ
100

วิธีวัดและ
ประเมินผล
สังเกต

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสังเกต

100

สอบถาม

แบบสอบถาม

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจต่อการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
2. นักเรียนได้รับประสบการณ์และสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
3. นักเรียนเกิดทักษะ แนวคิดที่ดีเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. นักเรียนรู้จักนาวิธีการทางแหล่งเรียนรู้ทั่วไป เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน

(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นายณัฐนนท์ เฟื่องนคร)
ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนงลักษณ์ นพหิรัญ)
หัวหน้าแผนงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๑๐๗

ชื่อโครงกำร
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 1 , 2
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 1, 3
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางนงลักษณ์ นพหิรัญ และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักการและเหตุผล
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาได้มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลากว่า ๘๐ ปีโดยมี
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รู้จักใช้สิทธิ เสรีภาพ ตลอดจนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม
ทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นตามลาดับ ซึ่งโดยหลักการพัฒนาประชาธิปไตยนั้นจะมีการยึดหลักอานาจอธิปไตย
ของปวงชน หลักความเสมอภาค หลักการเคารพในสิทธิเสรีภาพ หลักการรับฟังเสียงข้างมาก และหลัก
กฎหมายเป็ น ส าคัญ เยาวชนนั บ ว่ามีบทบาทสาคัญเป็นพลั งในการขับเคลื่ อนการส่ งเสริมและพัฒ นา
ประชาธิ ป ไตยให้ ก้ า วไปในทิ ศ ทางที่ ถู ก ต้ อ ง กระตุ้ น ให้ เ ยาวชนสนใจและตื่ น ตั ว ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ค วาม
เคลื่อนไหวทางการเมืองในมิติต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น นอกจากที่เยาวชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องแล้ว ยังควรจะต้องมีการปลุกจิตสานึกให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในวิถีประชาธิปไตย การรู้จักฝึกฝนจิตใจให้เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ในสิ่งดีงามเป็นคนที่
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเมตตากรุณา มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ซื่อสัตย์ สุจริต
มั่นใจ ในตนเอง รู้จักคิด เสียสละ มีระเบียบวินัย ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างผู้มีความรับผิดชอบ และรักวัฒนธรรม
ไทยสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานแห่งความพอเพียงตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญฯ
จากหลักการดังกล่าว คณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้การส่งเสริม
และสนับสนุนเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยที่ถูกต้องและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวันและขยายผลความรู้สร้างเครือข่ายประชาธิปไตยอย่างเป็นรูปธรรมในโรงเรียนและ
ชุมชนต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. ผู้เรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีสิทธิ์มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
๒. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

๑๐๘

๓. ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบ
ประชาธิปไตย
๓. เป้าหมายการดาเนินงาน
ด้านปริมาณ
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีสิทธิ์มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนและเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู้จักใช้สิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ของตนเอง
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นวางแผน ( Plan : P )
๑. ประชุมคณะครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
๒. ขอให้ครูทุกคนช่วยสอนเกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยสอดแทรก

อย่างสม่าเสมอในห้องเรียน และนอกห้องเรียนโดยสัมพันธ์กับ
วิชาที่สอน
๓. แต่งตั้งกรรมการดาเนินงานรับผิดชอบ
๔. ทีมงานผู้สมัครประชาสัมพันธ์หาเสียงช่วงก่อนเลือกตั้ง
๕. จัดเตรียมเตรียมเอกสาร ติดต่อสถานที่
ขั้นดาเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ( Do : D )
๖. คณะกรรมการและนักเรียนปฏิบัติหน้าทีต่ ามเขตบริการของ รร.
๗. เลือกประธานนักเรียนจากสมาชิกสภานักเรียน
๘. ประธานนักเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหาร เพื่อกาหนด

นโยบายให้นักเรียนได้ปฏิบัติโดยมีครูเป็นผู้ให้การศึกษา
๙. ประชุมกรรมการนักเรียนเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามภารกิจ
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK : C)

ติดตามผลการดาเนินการสภานักเรียนโดยมีการประเมินเดือนละ
ครั้ง

มีนาคม ๒๕๖๔
มีนาคม ๒๕๖๔

พฤษภาคม ๒๕๖๔
พฤษภาคม ๒๕๖๔
พฤษภาคม ๒๕๖๔
ตลอดปีการศึกษา
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

นางนงลักษณ์
นพหิรัญ
และคณะ

๑๐๙

ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนา (Action : A)
๑๐. สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข
๑๑. รายงานผลการดาเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด

มีนาคม ๒๕๖๕
มีนาคม ๒๕๖๕

๕. งบประมาณที่ใช้
เงินงบประมาณ
๗,๒๐๐บาท เงินนอกงบประมาณ
บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๗,๒๐๐ บาท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
งบประมาณ
รายการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
- กระดาษ A๔ และอุปกรณ์
๗,๒๐๐
นางนงลักษณ์ นพหิรัญ
- ค่าเข้าเล่มเอกสารสภา
และคณะ
- ไวนิลการดาเนินงานสภานักเรียน
- ปลอกแขนสัญลักษณ์สภา ๑๕ ชิ้น และอื่น ๆ
๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละของผู้เรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีสิทธิ์มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
- ร้อยละของผู้เรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
- ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตาม
ระบอบประชาธิปไตย

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐

วิธีการวัด/
ประเมินผล
สังเกตจาก
พฤติกรรม
นักเรียนที่
แสดงออก

เครื่องมือที่ใช้

แบบสังเกต
แบบประเมิน

๑๑๐

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนเข้ามามีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยให้ก้าวไปใน
ทิศทางที่ถูกต้อง ตื่นตัวต่อเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในมิติต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ได้เรียนรู้
เกี่ย วกับ หลั กการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องแล้ ว ปลุ กจิตส านึกให้ ผู้ เ รียนมีคุณธรรมและ
จริยธรรมควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในวิถีประชาธิปไตย การรู้จักฝึกฝนจิตใจให้เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ในสิ่งดีงาม
เป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเมตตากรุณา มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ซื่อสัตย์
สุจริต มั่นใจ ในตนเอง รู้จักคิด เสียสละ มีระเบียบวินัย ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างผู้มีความรับผิดชอบ และรัก
วัฒนธรรมไทยสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานแห่งความพอเพียงตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ
(นางนงลักษณ์ นพหิรัญ)
หัวหน้าแผนงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๑๑๑

ชื่อโครงกำร
พัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 1 , 2 ,3 กลยุทธ์ที่ 3
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 1,2 , 3
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์ ชราชิต และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักกำรและเหตุผล
จากวิสัยทัศน์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดทิศทางและนโยบายใน
การพัฒนากิจการลูกเสือให้โรงเรียนได้นาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนลู กเสื อในทุกระดับ และจั ดให้ มีกิจกรรมในวันสาคัญทางลู กเสื อ กิจกรรมทักษะการดารงชีวิต
กิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ชองลูกเสือ และกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อกิจการ
ลูกเสือไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนที่ส่งผลทางด้านคุณลัก ษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชน
ไทย
การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน นอกเหนือจากด้านการเรียนทางวิชาการแล้ว กิจกรรมที่จะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นในด้านความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง มีความ
เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม กิจกรรมลูกเสือและเนตร
นารี คือ ส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถนาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันและในสังคมได้เป็นอย่างดี
๒. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ารับการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะทางลูกเสืออย่างต่อเนื่อง
2. ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า
3. เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และสังคม
5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความตระหนักในคุณค่าการเป็นลูกเสือ สามารถเรียนรู้
และมีทักษะ สัญลักษณ์ลูกเสือตามประเภท
๓. เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
ด้ำนปริมำณ
1. นักเรียนระดับปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 100 รู้จัก
การอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่น
2. นักเรียนระดับปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 100

๑๑๒

เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
3. นักเรียนระดับปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 90 เข้ารับ
การฝึกอบรมและเพิ่มทักษะทางลูกเสืออย่างต่อเนื่อง
เชิงคุณภำพ
นักเรียนรู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้รับการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า ปฏิบัติตามคาปฏิญาณและกฏของลูกเสือ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและ
สังคม มีระเบียบวินัย มีความตระหนักในคุณค่าการเป็นลูกเสือ สามารถเรียนรู้และมีทักษะ สัญลักษณ์
ลูกเสือตามประเภท
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1 ขั้นวำงแผน ( Plan : P )
ประชุมวางแผนชี้แจงผู้เกี่ยวข้องและเสนอโครงการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี ของบประมาณประจาปีการศึกษา ๒๕๖4
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการวางแผนกาหนด
กิจกรรม
3 ขั้นดำเนินกำรแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน ( Do : D )- จัดทา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นดำเนินกำรแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน ( Do : D )
ดาเนินการโครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีดังนี้
- จัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- มอบหมายงานหน้าที่ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารี
3.1 ระดับชั้นปฐมวัย ลูกเสือน้อย (อนุบำล2-อนุบำล 3 )
- ศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
- การจัดกิจกรรมแบบบูรณการผสมผสานกับการเรียนรู้
๓.2 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 (ลูกเสือสำรอง)
- กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสารอง
- กิจกรรม Day Camp (1 วัน)
3.3 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 (ลูกเสือสำมัญ)
- กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ
- กิจกรรมการทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ
- การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

เมษายน ๒๕๖๔
พฤษภาคม
๒๕๖๔
พฤษภาคม
๒๕๖๔
ตลอดปี
การศึกษา

ณัฎฐ์ชญานันท์ และ
คณะครู
ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา

๑๑๓

3.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1- 3 (ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่)
- กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
- กิจกรรมการทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ –เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
- การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
( 2 คืน 3 วัน)
3.5 กิจกรรมวันสถำปนำลูกเสือ วันมหำธีรรำชเจ้ำ
3.6 กิจกรรมกำรแข่งขันระเบียบแถว
4. ขั้นติดตำมประเมินผล (CHECK : C)
ประชุมร่วมกัน และรายงานผลการดาเนินงาน
5 ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนำ (Action : A)
- วิเคราะห์จากแบบประเมินพร้อมสรุปผลเพื่อนาไปปรับปรุง
- จัดทารายงานผลการดาเนินงาน นาเสนอผู้บริหาร
- นาผลที่ได้ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

ตลอดปี
การศึกษา
พ.ย.64 – มี.ค.
65
ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา
เมษายน ๒๕๖5
เมษายน ๒๕๖5

๕. งบประมำณที่ใช้
เงินงบประมาณ 304,300 บาท เงินนอกงบประมาณ
- บาท
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 304,300 บำท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
มีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
รำยกำร/กิจกรรม
- ค่าจ้างเหมารถในกิจกรรมค่ายลูกเสือพักแรม กิจกรรม
แข่งขันระเบียบแถว ลูกเสือสารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่
- วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดค่าย
- ค่าวิทยากร
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- กิจกรรมวันสาคัญของลูกเสือ และอื่น ๆ

งบประมำณ
304,300

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์
ชราชิตและคณะครู

๑๑๔

๖. กำรประเมินผล
ค่ำเป้ำหมำย/
ตัวชี้วัด
1.นักเรียนรู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัย รู้จัก ร้อยละ 100
ช่วยตัวเอง อยู่และทางานร่วมกับผู้อื่น
2.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
ร้อยละ 100
3.นักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะทางลูกเสือ ร้อยละ 90
อย่างต่อเนื่อง
4.นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ มีผลประเมินความ ร้อยละ 80
พึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

วิธีกำรวัด/
ประเมินผล
สังเกต
ประเมินผลงาน
ประเมินความ
พึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน

๗. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาทุกคน ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ รู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์ ชราชิต)
(นางนงลักษณ์ นพหิรัญ)
ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
หัวหน้าแผนงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๑๑๕

ชื่อโครงกำร
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 2
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 1
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพรพิมล ทองคาดี และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการเรียนการสอนจะดียิ่งหากผู้เรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์
ที่ดี จิตใจที่สงบ ย่อมพร้อมที่จะเปิดกว้างรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ดี ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียน
ส่งผลให้สุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่เด็ก ดังนั้นการดูแลสุขภาพของเด็กในวัยเรียน อัน
เป็นพื้นฐานสร้างสุขนิสัยในชีวิต จึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
การที่จะให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีนั้นจะต้องสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดีด้วย โรงเรียนตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพจึงดาเนินการทั้งการให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ
ติ การเสริมสร้างและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น กับผู้เรียนได้
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง และออกกาลังกายสม่าเสมอ
๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีน้าหนัก ส่วนสูง และ
มีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตตามวัย
๓. เพื่อให้ผู้เรียนและบุคคลากรในโรงเรียนได้รับการดูแลด้านการปฐมพยาบาล และการรักษา
เบื้องต้นอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
๓. เป้าหมายการดาเนินงาน
ด้านปริมาณ
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาลังกายสม่าเสมอ
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
๓. ผู้เรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการดูแลด้านการปฐมพยาบาล และการรักษาเบื้องต้นอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว

๑๑๖

ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย ร่าเริง
แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น รู้จักดูแลสุขภาพตนเอง และได้รับการดูแลด้านการปฐมพยาบาล การ
รักษาเบื้องต้นอย่างถูกต้อง เมื่อเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุขณะอยู่ในโรงเรียน
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ขั้นวางแผน ( Plan : P )
๑. วางแผนการปฏิบัติงาน
ขั้นดาเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
( Do : D )
๒. จัดทาโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๓. ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้
๓.๑.กิจกรรมอาหารเสริมนม
จัดสรรอาหารเสริมนมสาหรับนักเรียน
ชั้นอนุบาลถึง ป.๖ ให้ดื่มทุกคนและทุกวัน
๓.๒. กิจกรรมบริการห้องพยาบาลโรงเรียน-สารวจ/
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ๑๕,๐๐๐ บาท
๓.๓. กิจกรรมแปรงฟันทุกวัน
๓.๔. กิจกรรมมือสะอาดสุขภาพดี
จัดซื้อน้ายาล้างมือ และอุปกรณ์
๓.๕. กิจกรรมดูแล/ ตรวจสุขภาพนักเรียน
จัดทาแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รพ.ชลบุรี
ว.สาธารณสุขสิรินธร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา
๓.๖. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อสุขภาพ
๓.๗.กิจกรรมทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

เมษายน ๒๕๖๔

เมษายน ๒๕๖๔
ตลอดปีการศึกษา
นางสาวพรพิมล
ทองคาดี
และคณะ
ตลอดปีการศึกษา

๑๑๗

จัดหาอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ
๓.๘.กิจกรรม อย.น้อย
สารวจตรวจสอบอาหารด้านความสะอาด
สิ่งปนเปื้อน สุขลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน
๓.๙ การตรวจคัดกรองโควิด ๑๙
๔. ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK : C)
๔.๑ ตรวจสุขภาพชั่งน้าหนักวัดส่วนสูง
ทดสอบมรรถภาพ
๔.๒ สังเกตการปรุงอาหาร
ตรวจอาหารตามหลัก อย.น้อย
๔.๓ ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา
ได้รับอาหารเสริมนมทุกวันทุกคน
บันทึกการส่ง จ่ายและดื่มนม
แบบบันทึกการสังเกต
๕. ขัน้ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา (Action : A)
๕.๑ ติดตาม สนับสนุนคณะครูตรวจบันทึกสุขภาพ ชั่ง
น้าหนัก-วัดส่วนสูง ทดสอบสมรรถภาพและนามาแก้ไข
นักเรียนที่มีปัญหาการเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์
๕.๒ ติดตามการจัดส่งและเก็บรักษานม
ให้ตรงตามเวลาและมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย ครู
รับ เก็บนมให้นักเรียนดื่มตามมาตรฐานคุณภาพ สะอาด
ปลอดภัยนักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญ
เติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
๕.๓ สังเกตการจัดอาหารกลางวัน ชนิดอาหารที่จาหน่าย
ในโรงเรียน ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ ตามแนวทาง school
lunchมาตรฐานกรมอนามัย
๖. สรุปผล รายงานผลการดาเนินงาน
นาไปปรับปรุงการวางแผนดาเนินงานในปีต่อไป

ตลอดปีการศึกษา

มีนาคม ๒๕๖๕

เมษายน ๒๕๖๕

๑๑๘

๕. งบประมาณที่ใช้
เงินงบประมาณ ๑๓๖,๓๐๐ บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๖,๓๐๐

เงินนอกงบประมาณ - บาท
บาท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)

ดังรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
รายการ/กิจกรรม
- วัสดุอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค(ถุงมือ) ๑๐ กล่อง (๒๒๐ บาท)
- ชุด PPE จานวน ๓๐ ชุด (๑๕๐ บาท)
- ชุดตรวจโควิดแบบง่าย ATK ๑,๕๐๐ ชุด (๘๐ บาท)
- หน้ากากอนามัย ๒๐ กล่อง (๘๐ บาท)
- แอลกอฮอล์ล้างมือ
- เวชภัณฑ์และยา
และอื่น ๆ

งบประมาณ
๑๓๖,๓๐๐

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพรพิมล
ทองคาดี

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑.ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง เจริญ เติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
๒.ร้อยละของนักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันที่โรงเรียนจัดให้ถูกสุขลักษณะ
ตามมาตรฐาน
กรมอนามัย
๓.ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ถึงประถมศึกษาได้รับอาหารเสริมนม
ทุกวันทุกคน

ค่าเป้าหมาย
/ตัวชี้วัด
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

วิธีการวัด/
ประเมินผล
สังเกต

เครื่องมือที่ใช้

๑.แบบบันทึก
การตรวจสุขภาพ
การชั่งน้าหนักส่วนสูง
ผลการทดสอบมรรถภาพ
สังเกต สัมภาษณ์ ๒.แบบบันทึก
ตรวจสอบ
การสังเกต
การสัมภาษณ์
สังเกต ตรวจสอบ การตรวจสอบ

๑๑๙

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้เรียนมีการเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
๒. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ จิตแจ่มใส มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
๓. ผู้เรียนสามารถเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และออกกาลังการเป็นประจา
๔. ผู้เรียนได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องเมื่อเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ

(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวพรพิมล ทองคาดี)
ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

(ลงชือ่ )

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางนงลักษณ์ นพหิรัญ)
หัวหน้าแผนงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๑๒๐

ชื่อโครงกำร
อาหารกลางวันในโรงเรียน
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 1 , 2
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 1 , 2
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางวิภารัตน์ ธานีวัฒน์ และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
หมวด ๔ มาตรา ๒๗- มาตรา ๓๐ สรุปได้ว่าให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดทาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรใน
ส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อมุ่ง
พัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ทั้งนี้ในสภาพปัจจุบัน นักเรียนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา มีน้าหนักเกินเกณฑ์และบางส่วนมีน้าหนัก
ไม่ถึงเกณฑ์ เนื่ องจากการเลื อกบริโ ภคอาหารของนักเรียนตามใจตนเองไม่ คานึงถึง คุณค่า ของสารที่ มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย
ดังนั้นโรงเรียนจึงจาเป็นต้องดูแลอาหารให้มีมาตรฐานมีคุณค่าตามหลักโภชนาการสมกับวัย
ของนักเรียน ให้นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ และเป็นอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกาย ปลูกฝังให้
นักเรียนรู้จักรั บประทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลสถานที่ประกอบอาหาร และสถานที่รับประทานให้
สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรคอันส่งผลให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกหลักอนามัยตามหลัก
โภชนาการ
๒. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงอาหารให้สะอาด ถูกหลักอนามัย
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการรับประทานอาหาร
๔. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
๓. เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
ด้ำนปริมำณ
๑. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รบั ประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ
๒. โรงอาหารร้อยละ ๙0 ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทุกจุดภายในโรงอาหารให้สะอาดถูกหลัก
อนามัย

๑๒๑

๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙0 มีระเบียบวินัยในการรับประทานอาหาร
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙0 มีนาหนั
้ ก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
ด้ำนคุณภำพ
นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและระบบการให้บริการที่ดี โรงอาหารสะอาด
เรียบร้อย ถูกหลักอนามัย นักเรียนมีระเบียบวินัยในการรับประทานอาหาร
๔. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ที่
๑.
๒.
๓
4.

5.

6.

กิจกรรม

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

ขั้นวำงแผน ( Plan : P )
ประชุมคณะทางานแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ
พฤษภาคม
2564
ประชุมทาความเข้าใจผู้รับผิดชอบในการจัดทางานให้
รับทราบวัตถุประสงค์และนโยบายโรงเรียน
ขั้นดำเนินกำรแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน ( Do : D )
ตลอดปี
กาหนดรายการอาหารแต่ละวันใน ๑ สัปดาห์ จานวน ๔
การศึกษา
สัปดาห์โดยคานึงถึงสุขอนามัย และมีสารอาหารครบทั้ง ๕
2564
หมู่
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK : C)
ดูแล ควบคุม และตรวจสอบผู้ประกอบอาหารให้รักษาความ
สะอาด และมีสุขนิสัยที่ดีในการทาอาหาร ดูแลการให้บริการ
อาหารกลางวันแก่นักเรียนทุกคน และเพียงพอ ตรวจสอบ
อุปกรณ์การทาอาหารให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาดและ
จัดหาให้เพียงพอ/ซ่อมแซมหากมีการชารุดเสียหาย
ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนา (Action : A)
ตลอดปี
การศึกษา
สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา และเสนอแนวทางปรับปรุง
2564
แก้ไข
รายงานผลการดาเนินงานต่อต้นสังกัด
มีนาคม ๒๕๖๕

๕. งบประมำณที่ใช้
เงินงบประมาณ
๒,885,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ - บาท
รวมงบประมำณทั้งสิ้น ๒,885,400 บำท (ได้รับการอุดหนุนจากเทศบาล)

ผู้รับผิดชอบ

นางวิภารัตน์ ธานีวัฒน์
และคณะ

๑๒๒

มีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
งบประมำณ

รำยกำร/กิจกรรม
ค่าอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนจานวน 687
คน เป็นเวลา 200 วัน

๒,885,400

ผู้รับผิดชอบ
นางวิภารัตน์ ธานีวัฒน์

๖. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1.ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีคุณภาพ
2.ร้อยละ ๙0 ของโรงอาหาร ได้รับการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทุกจุดภายในโรงอาหารให้สะอาดถูกหลัก
อนามัย
3.ร้อยละ ๙0 ของผู้เรียน มีระเบียบวินัยในการ
รับประทานอาหาร
4.ร้อยละ ๙0 ของผู้เรียน มีน้าหนัก ส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

ค่ำ
เป้ำหมำย/
ตัวชี้วัด
๑๐๐
๙0
๙๐
๙๐

วิธีกำรวัด/
ประเมินผล
สังเกตจาก
พฤติกรรมนักเรียน
ที่แสดงออก
และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต
แบบประเมิน

๑๒๓

๗. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยามีโรงอาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัย นักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจ
กับการรับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดีอันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)

(นางวิภารัตน์ ธานีวฒ
ั น์ )
ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางนงลักษณ์ นพหิรัญ)
หัวหน้าแผนงานบริหารทั่วไป
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๑๒๔

ชื่อโครงกำร
กิจกรรมวันสาคัญ/ประเพณี
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 3
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางวิยะดา สุขพานิช และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักการและเหตุผล
จากมาตรฐานการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร เพื่อนาไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนคือการ
รู้จักพัฒนากระบวนการคิด การทางานร่วมกัน ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรง โรงเรียน
เป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนเพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดีมีความรู้มี คุณธรรม จริยธรรม
สามารถอยู่ ในสังคมได้
ดังนั้นเป็นไปตามที่คาดหวัง โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จึงได้จัดทาโครงการกิจกรรมวันสาคัญ/
ประเพณีเพื่อ ให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่า และชื่นชมความงดงามในความเป็นเอกลักษณ์ไทย ส่งเสริมให้
เด็กได้ประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย ศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะการเรียนรู้ การใช้และรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย เผยแพร่สู่สาธารณชนให้ตระหนักถึงความเป็น
เอกลักษณ์ไทยต่อไป โรงเรียนได้ดาเนินการตามโครงการนี้
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น ได้เรียนรู้ความสาคัญของวันสาคัญและเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสวัน
สาคัญต่าง ๆ
๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับวันสาคัญต่าง ๆ และประพฤติปฏิบัติตนมีร่วมในการอนุรักษ์สืบ
สานประเพณีและวัฒนธรรมไทยในโอกาสต่อ ๆ ไป
๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะเพิ่มพูนประสบการณ์เกิดทักษะการเรียนรู้ สามารถบูรณาการนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
๔. เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย นา
ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและนาผลงานของตนเองเผยแพร่สู่สาธารณชนได้

๑๒๕

๓. เป้าหมายการดาเนินงาน
ด้านปริมาณ
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ มีความเข้าใจ ความภูมิใจในความเป็นไทย มีร่วมในการ
อนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญของโรงเรียนทุก ๆ กิจกรรมด้วยความสนใจและมี
ความสุข
ด้ำนคุณภำพ
ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความมั่นใจในตนเอง
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความภาคภูมิใจในตนเอง
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
๑.
๒.
๓.

4.

กิจกรรม
ขั้นวำงแผน ( Plan : P )
ประชุมคณะทางานแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ
ประชุมทาความเข้าใจผู้รับผิดชอบในการจัดทางานให้
รับทราบวัตถุประสงค์และนโยบายโรงเรียน
ขั้นดำเนินกำรแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน ( Do : D )
- กิจกรรมวันไหว้ครู
- กิจกรรมวันกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชินี
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- กิจกรรมวันครู
- กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK : C)
ติดตามผลการดาเนินการกิจกรรมวันสาคัญ

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม
2564

ตลอดปี
การศึกษา
2564

มีนาคม ๒๕๖๕

นางวิยะดา สุขพานิช
และคณะ

๑๒๖

ที่

กิจกรรม

5. ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนา (Action : A)
สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา และเสนอแนวทางปรับปรุง
แก้ไข
6. รายงานผลการดาเนินงานต่อต้นสังกัด

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน
มีนาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

มีนาคม ๒๕๖๕

๕. งบประมาณที่ใช้
๕.๑ เงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐ บาท จาแนกได้ดังนี้
เงินงบประมาณ
๖,๐๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
ดังรายละเอียดดังนี้
รายการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ผูร้ ับผิดชอบ
กิจกรรมวันไหว้ครู
๓๖,๐๐๐
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี
นางวิยะดา สุขพานิช
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
และคณะทางาน
เจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูล
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา และอื่น ๆ

๑๒๗

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละของผู้เรียน ได้เรียนรู้ความสาคัญของวัน
สาคัญและเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสวันสาคัญต่าง ๆ
- ร้อยละของผู้เรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับวันสาคัญต่าง
ๆ และประพฤติปฏิบัติตนมีร่วมในการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในโอกาสต่อ ๆ ไป
- ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะเพิ่มพูนประสบการณ์เกิด
ทักษะการเรียนรู้ สามารถบูรณาการนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
- ร้อยละของผู้เรียนส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละ
๑๐๐
ร้อยละ
๑๐๐

วิธีการวัด/
ประเมินผล

สังเกตจาก
พฤติกรรม
นักเรียนที่
แสดงออก

เครื่องมือที่ใช้

แบบสังเกต
แบบประเมิน
กิจกรรม

ร้อยละ
๑๐๐

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีบทบาทสาคัญในการการส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ได้เรียนรู้ความสาคัญและเข้าร่วม
กิจกรรมในโอกาสวันสาคัญต่าง ๆมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยสู่ ในโอกาส
ต่อ ๆ ไปได้มีทักษะเพิ่มพูนประสบการณ์เกิดทักษะการเรียนรู้ สามารถบูรณาการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย และรักวัฒนธรรม
ไทยสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานแห่งความพอเพียงตามเจตนารมณ์
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ
(นางวิยะดา สุขพานิช )
ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางนงลักษณ์ นพหิรัญ)
หัวหน้าแผนงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบโครงการ (ลงชื่อ)
ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๑๒๘

ชื่อโครงกำร
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 2,3,4 กลยุทธ์ที่ 6
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 1- 3
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางนงลักษณ์ นพหิรัญและคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักกำรและเหตุผล
การพัฒนาแผนงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษานับเป็นหัวใจสาคัญของการบริหารและการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี ศักยภาพในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง เป็นคน
ดี มีความสุขสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น
สถานศึกษาจึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของผู้เรียน ผู้เรียนต้องได้รับการศึกษา
อย่ า งมี คุ ณ ภาพ ด้ ว ยเหตุ ผ ลนี้ การจั ด ระบบโครงสร้ า งและกระบวนการจั ด การศึ ก ษา ก าหนดไว้ ว่ า
สถานศึกษา ต้องมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้กาหนดจุดมุ่งหมาย
และหลั ก การของการจั ด การศึ ก ษาที่ มุ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ประกอบกั บ ได้ มี ก ารประกาศใช
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการ มีการประกาศใหใช
มาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย ระดั บ การศึ ก ษา ขั้ น พื้ น ฐาน และระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ศู น ย์
การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สาหรับใหสถานศึกษา ใชเป็นแนวทางดาเนินงาน
เพื่อการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โดยกาหนดรายละเอียดไว้ในมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจานวน ๓ มาตรฐาน
ไดแก มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร และการจัดการ มาตรฐานที่ ๓
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสาคัญ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มี
จานวน ๓ มาตรฐาน ได้แก มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู เรียน ๑.๒
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผู เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ ๓
กระบวนการจัด การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปนสาคัญ มาตรา ๔๘ กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
จากการประกันภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กร
มหาชน) ระดับ การศึกษาขั้น พื้น ฐานด้านปฐมวัย และประถมศึกษา – มัธ ยมศึกษา โรงเรียนได้รับรอง
มาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) โดยมีผลการประเมินระดับปฐมวัย มีคุณภาพระดับดี
ผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีคุณภาพระดับดี ซึ่งมีหลาย
มาตรฐานที่โรงเรียนต้องพัฒนาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะมาตรฐานการพัฒนาของการประเมินคุณภาพ

๑๒๙

ภายในโดยสถานศึก ษาและต้ น สั งกั ด มี ข้ อ เสนอแนะให้ โ รงเรี ยนต้อ งพั ฒ นาให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
๒. เพื่อนาผลการประเมินจัดทาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและ
นามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
๓. เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน
๔. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก เพื่อนาไปสู่การรับรอง
คุณภาพการศึกษา
๕. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี
๓. เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
ด้ำนปริมำณ
1. โรงเรียนดาเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้ครบทั้ง ๘ กิจกรรม
2. คณะครูและบุคลากรร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 256๓
3. ศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพ จานวน ๑ วัน
ด้ำนคุณภำพ
โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพในที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่ยั่งยืน
๔. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ที่
กิจกรรม
๑ ขั้นวางแผน ( Plan : P )
ศึกษา รวบรวม ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหา นาเสนอ
ข้อมูลของโรงเรียน
๒ ประชุมวางแผนการดาเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพภายใน

ระยะเวลำ
พฤษภาคม
๒๕๖4
มิถุนายน ๒๕๖4

ผู้รับผิดชอบ
นางนงลักษณ์ นพหิรัญ
และคณะ

๑๓๐

ที่
กิจกรรม
๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการประเมินตนเอง
(SAR) ของครู/บุคลากรในโรงเรียน
ขั้นดาเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ( Do : D )
ดาเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน
- การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๔ - การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
- การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- การจัดทา SAR
- การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
- การประเมินคุณภาพการศึกษา
- การรายงานคุณภาพการศึกษา
- การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK : C)
๕ นิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงาน
๖ ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนา (Action : A)
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน นาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการพัฒนา

ระยะเวลำ
มิถุนายน ๒๕๖4

ผู้รับผิดชอบ

กรกฎาคม ๒๕๖4 –
เมษายน ๒๕๖5

กรกฎาคม ๒๕๖4 –
เมษายน ๒๕๖5
พฤษภาคม ๒๕๖5

๕. งบประมำณที่ใช้
เงินงบประมาณ 2,๐๐๐ บาท
เงินนอกงบประมาณ รวมเงินงบประมำณ 2,๐๐๐ บำท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)

บาท

มีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
รำยกำร/กิจกรรม
เอกสารประกอบ/ โครงการ/ ประชาสัมพันธ์/
แฟ้มผลงาน และอื่น ๆ

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

2,000

นางนงลักษณ์
นพหิรัญและคณะ

๑๓๑

๖. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
มีการจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาการศึกษา
มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
๑๐๐
๑๐๐
๙๐
๙๐
๙๐
๑๐๐

เครื่องมือที่ใช้
มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน
แบบสอบถาม
แบบประเมินการใช้ข้อมูล
สารสนเทศ
แบบประเมินติดตาม
คุณภาพภายในสถานศึกษา
แบบสอบถาม
แบบรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา

๗. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
๒. ผู้ปกครอง ชุมชน ยอมรับ นิยมชมชอบ มีความมั่นใจที่จะส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน
๓. องค์กร หน่วยงาน ให้ความยอมรับมั่นใจ การจัดการศึกษาของโรงเรียน
๔. ครูได้ทางานอย่างมืออาชีพ ได้ทางานที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบ
ได้ และเน้นวัฒนธรรมคุณภาพ

(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางนงลักษณ์ นพหิรัญ)
(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
หัวหน้าแผนงานบริหารทั่วไป
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
(ลงชื่อ)
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๑๓๒

ชื่อโครงกำร
การปรับปรุงห้องเรียนระดับปฐมวัย
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 6 กลยุทธ์ที่ 5
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 3
ลักษณะโครงกำร
โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรุ่งทิวา เงินสมบัติและคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักกำรและเหตุผล
การจั ด สภาพแวดล อม สื่ อ และแหล งเรี ย นรู ส าหรั บ การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย มี
ความสาคัญตอเด็ก เนื่องจากธรรมชาติของเด็กในวัยนี้สนใจที่จะเรียนรู คนควา ทดลอง และตองการสัมผัส
กับสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว อีกทั้งสภาพแวดลอม สื่อ และแหลงเรียนรู เปนตัวกลางนาความรูจากผูสอนสูเด็ก
ทาใหเด็กเกิดการเรียนรู ตามจุดประสงคที่วางไว ชวยใหเด็กไดรับประสบการณตรง ทาใหสิ่งที่เปนนามธรรม
เขาใจยาก เปลี่ยนเปนรูปธรรมที่เด็กเขาใจงาย เรียนรูได้งาย รวดเร็ว เพลิดเพลิน เด็กสามารถเรียนรูจากการ
เลนที่เปนประสบการณตรงที่เกิดจากการรับรูดวยประสาทสัมผัสทั้งหา เกิดการเรียนรูและคนพบดวยตนเอง
ดังนั้น การจัดสภาพแวดลอมสื่อและแหลงเรียนรูตามความตองการของเด็ก จึงมีความสาคัญที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู ของเด็ก ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนของสถานศึกษา ใหสอดคลอง
กับเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามบริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น
อยางเหมาะสม เพื่อสงผลใหบรรลุจุดหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตอไป
ดังนั้ น สถานศึกษาจึ งมีห น้าที่ดาเนินการจัดการศึกษาให้ ส อดคล้ องกับ หลั กการในการจัด
สภาพแวดล้อมของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ
ภายในห้องเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีความปลอดภัย
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดพื้นที่ภายในห้องเรียนให้มีความสะดวกแก่เด็กและครูในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
๒. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้มีความเหมาะสม ถูกสุขลักษณะในการจัดการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย
๓. เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
ด้ำนปริมำณ
๑. พื้นที่ภายในห้องเรียนให้มีความสะดวกแก่เด็กและครู
๒. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้มีความเหมาะสม
ด้ำนคุณภำพ
ห้องเรียนระดับปฐมวัย มีพื้นที่ในการตอบสนองการทากิจกรรมตาง ๆ อยางคลองตัว และ
ตอบสนองการทากิจกรรมที่หลากหลาย มีความสะอาด ความปลอดภัย

๑๓๓

๔. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ที่
๑.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

กิจกรรม
ขั้นวำงแผน ( Plan : P )
ประชุมคณะครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
จัดเตรียมเตรียมเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์
ขั้นดำเนินกำรแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน ( Do : D )
ชี้แจง และจัดการจัดทาโครงการแก่ผู้บริหารและครูระดับ
ปฐมวัย
ครูทุกคนร่วมกับปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้มี
ความเหมาะสม
นาผลมาพิจารณา และพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข
ขั้นติดตำมประเมินผล (CHECK : C)
ติดตามผลการดาเนินการการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน
ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนำ (Action : A)
สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข
รายงานผลการดาเนินงานต่อสถานศึกษา/ต้นสังกัด

๕. งบประมำณที่ใช้
เงินงบประมาณ
รวมงบประมำณทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

เมษายน ๒๕๖๔
พฤษภาคม ๒๕๖๔
พฤษภาคม ๒๕๖๔
ตลอดปีการศึกษา

รุ่งทิวา เงินสมบัติ
และคณะครู
ตลอดปีการศึกษา
ปฐมวัย
มีนาคม –
เมษายน ๒๕๖๕
เมษายน ๒๕๖๕
เมษายน ๒๕๖๕

250,0๐๐ บาท
เงินนอกงบประมาณ - บาท
250,0๐๐ บำท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)

ดังรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
รำยกำร/กิจกรรม
ตู้เก็บที่นอน 40 ช่อง จานวน 6 ชุด
โต๊ะญี่ปุ่น จานวน 44 ตัว
ตู้เก็บเอกสารประจาชั้นเรียน จานวน 12 ใบ
ซ่อมแซมกระเบื้องห้องเรียนปฐมวัย

งบประมำณ

250,0๐๐

ผู้รับผิดชอบ
รุ่งทิวา เงินสมบัติ

๑๓๔

๖. กำรประเมินผล
ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรวัด/
ตัวชี้วัด
ประเมินผล
- พื้นที่ภายในห้องเรียนให้มีความสะดวกแก่เด็กและ
ร้อยละ
การทาแบบ
ครูในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
๑๐๐
ประเมินคุณภาพ
- สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้มีความเหมาะสม
ห้องเรียน
ถูกสุขลักษณะในการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน

๗. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ห้องเรียนระดับปฐมวัย มีพื้นที่ในการตอบสนองการทากิจกรรมตาง ๆ อยางคลองตัว และ
ตอบสนองการทากิจกรรมที่หลากหลาย มีความสะอาด ความปลอดภัย

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)
(นางสาวรุ่งทิวา เงินสมบัติ)
หัวหน้าระดับปฐมวัย
ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนงลักษณ์ นพหิรัญ)
หัวหน้าแผนงานบริหารทั่วไป
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๑๓๕

ชื่อโครงกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 6 กลยุทธ์ที่ 5
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 1
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นายธนะชาติ บาตรโพธิ์ และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนเพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดีมีความรู้มี
คุณธรรม จริยธรรมสามารถอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์ อาคารเรียน
อาคารประกอบการบางส่วนชารุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน จึงควรซ่อมแซมและบารุงรักษาเพื่อให้
ได้ ประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุด ทั้งยังเอื้อให้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สู งสุ ดต่ อ
นักเรียน และทางราชการ เพราะสภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจน
มีผลต่อ การพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้าน
หลังที่ สองของนักเรียน ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ มากกว่าอยู่ที่บ้านซึ่งสมควรเอาใจใส่
ดูแลเป็น พิเศษ ฉะนั้นการจัดสภาพแวดล้อม การปรับภูมิทัศน์ ให้มีบรรยากาศที่ดี เหมาะสมและลดภาวะที่
เป็นพิษ จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ทางโรงเรียนได้ดาเนินการตามโครงการนี้
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้อาคารเรียน อาคารประกอบ สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น
ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน
๒. เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๓. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน
๓. เป้าหมายการดาเนินงาน
ด้านปริมาณ
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้เรียนอาคารเรียนที่มั่นคง แข็งแรง สะอาด สะดวก มีความปลอดภัย
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความสุขกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้

๑๓๖

ด้านคุณภาพ
มีอาคารเรียน สภาพแวดล้อม และสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน
ปลอดภัย และ เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียน
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
๑.
๒
๓.

๔.

๕.
๖.
๗.

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ขั้นวางแผน ( Plan : P )
ประชุมคณะครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
เมษายน ๒๕๖๔
พฤษภาคม ๒๕๖๔
เสนอโครงการ
ขั้นดาเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ( Do : D )
ปฏิบัติกิจกรรมโครงการซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้
พฤษภาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
-ปลูกดอกไม้ในโรงเรียนเพื่อให้บรรยากาศสวยงามน่าอยู่
-จัดตกแต่งสวนหย่อม ต้นไม้
กิจกรรมควบคุมดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน
-ติดตั้งตาข่ายกันลูกฟุตบอลอาคารโดมอเนกประสงค์
กิจกรรมซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ
-ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาอาคาร D
-ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบระบายน้าทิ้งที่ล้างจานโรงอาหาร
-ปรับปรุงพื้น-ท่อระบายน้าหลังอาคาร E
ครูทุกคนนาไปใช้กับนักเรียนทุกชั้นเรียน/ทุกวิชา
ตลอดปีการศึกษา
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK : C)
ประเมินผล/สรุปผลโครงการ
นาผลมาพิจารณา และพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข
ตลอดปีการศึกษา
ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนา (Action : A)
สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข เมษายน ๒๕๖๕
รายงานผลการดาเนินงานต่อสถานศึกษา/ต้นสังกัด
เมษายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

นายธนะชาติ
บาตรโพธิ์
และคณะ

๑๓๗

๕. งบประมำณที่ใช้
เงินงบประมาณ
รวมงบประมำณทั้งสิ้น

450,0๐๐ บาท
เงินนอกงบประมาณ - บาท
450,0๐๐ บำท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)

ดังรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
งบประมาณ

กิจกรรม
- ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาอาคาร D
- ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบระบายน้าทิ้งที่ล้างจานโรงอาหาร
- กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
- กิจกรรมปรับปรุงพื้น-ท่อระบายน้าหลังอาคาร E
- กิจกรรมติดตั้งตาข่ายกันลูกฟุตบอลอาคารโดม
อเนกประสงค์
- ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าอาคาร A ,B,C

450,0๐๐

ผู้รับผิดชอบ
นายธนะชาติ
บาตรโพธิ์
และคณะ

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

- อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ห้องเรียน
มีความสวยงามมีอุปกรณ์ครบพร้อมการจัดการเรียน
การสอน
- สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากทุกฝ่าย
ด้วยดี

ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน
ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร
และชุมชนที่พึงพอใจในการ
การปรับปรุงภูมิทัศน์ร้อยละ
ของผู้ใช้บริการมีความพอใจ
-ร้อยละ๘๐ ของนักเรียนมี
สุขภาพกายและจิตที่ดี

วิธีการวัด/ เครื่องมือที่
ประเมินผล
ใช้
การนิเทศ แบบสารวจ
ติดตาม แบบ
ประเมิน
ความ
พึงพอใจ

๑๓๘

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม และสะดวกต่อผู้มาใช้บริการ
๒. นักเรียนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้บริการด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
๓. สภาพแวดล้อม บริเวณโรงเรียนมีความสวยงาม ร่มรื่น เหมาะแก่การเรียนรู้และประกอบ การ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ

(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นายธนะชาติ บาตรโพธิ์)
ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางนงลักษณ์ นพหิรัญ)
หัวหน้าแผนงานบริหารทัว่ ไป

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๑๓๙

ชื่อโครงกำร

พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และพัฒนางานด้าน ICT
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ ๑,2,6 กลยุทธ์ที่ 2
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 1
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นายกรินทร์ วังทะพันธ์ และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักการและเหตุผล
ตามหลักการสาคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม เป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการดาเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพ และคุณภาพ
ชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีมี
ส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรี ยนได้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถค้นคว้าหา
ความรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โรงเรียนจึงมีส่วนสาคัญในการส่งเสริมให้บุคลากรครู และ
นักเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีนั้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. ครูมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีการส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
๒. นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในทางที่เหมาะสม สนใจแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ รอบตัว ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
๓. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ส่งเสริมด้านการบริการประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ของโรงเรียน ตอบสนองต่อการบริการให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง หรือสาธารณชนได้รับข่าวสารของ
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
๔. ซ่อมแซมสื่อ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ ICT ให้อยู่ในสภาพใช้การได้อยู่เสมอ

๑๔๐

๓. เป้าหมายการดาเนินงาน
ด้านปริมาณ
๑. นักเรียนทุกระดับชั้น มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ ๙๐
๒. ครูมีทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางาน และสร้างสื่อ นวัตกรรมการ
เรียนการสอนได้ คิดเป็นร้อยละ ๙๐
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ครูสร้างสื่อการเรียนการสอนนาไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นวางแผน ( Plan : P )

๑. ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อวางแผนการทางาน

เมษายน ๒๕๖๔

นายกรินทร์ วังทะ
พันธ์

ขั้นดาเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ( Do : D )
๒. กิจกรรมจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดหาสื่อให้เพียงพอ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายกรินทร์ วังทะพันธ์
ต่อการใช้งานของครูและนักเรียน ทั้งวัสดุและอุปกรณ์ และ
สารวจความต้องการจากครูผู้สอน และครูพิเศษที่ดูแล
ห้องปฏิบัติการสานักงานต่าง ๆ ในโรงเรียนโดย
๒.๑ จัดทาแบบสารวจความต้องการใช้สื่อส่งไปยังครูผู้สอนและ
ครูผู้ดูแลห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
๒.๒ สารวจความต้องการวัสดุและอุปกรณ์ จากครูผู้สอน และครู
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โดยแบ่งการสารวจดังนี้
- ครูผู้สอน - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- ห้องปฏิบัติการสานักงาน
๒.๓ จัดซื้อสื่อตามความต้องการ

๑๔๑

ที่

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

กิจกรรม

๓. ๒.๔ ดาเนินการสารวจจัดเช่าโดเมน
- ดาเนินการจัดเช่าโดเมน
- ดาเนินการโครงการพัฒนาเว็บไซต์และการให้บริการ ข้อมูล
สารสนเทศและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ โดย
การจ้างผู้เชี่ยวชาญ
๔. ซ่ อ มสื่ อ ที่ ช ารุ ด เสี ย หายให้ ส ามารถใช้ ง านได้ ต ามปกติ โ ดยท า
บันทึกแจ้งซ่อมสื่ อประจาห้ องเรียนและประจาสานักงานหาก
ต้องการซ่อมสื่อให้บันทึกการแจ้งซ่อมกับฝ่ ายสื่อ เพื่อดาเนินการ
ส่งซ่อม
- ดาเนินการสารวจจัดเช่าโดเมน
๕.
- ดาเนินการจัดเช่าโดเมน
-ดาเนิ น การโครงการพัฒ นาเว็บไซต์และการให้บริการ ข้อมูล
๖. สารสนเทศและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ โดย
การจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK : C)
๗. ประชุมครูและผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อทาการประเมินผลการ
ดาเนินการ
ขัน้ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา (Action : A)
๘. รายงานผลการดาเนินงาน และหาแนวทางพัฒนาคุณภาพในการ
ดาเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๔
๙. สรุปผล รายงานผลการดาเนินงาน
๕. งบประมาณที่ใช้
เงินงบประมาณ
รวมงบประมำณทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายกรินทร์ วังทะพันธ์

ตลอดปีการศึกษา นายกรินทร์ วังทะพันธ์
๒๕๖๔

กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายกรินทร์ วังทะพันธ์
ตลอดปีการศึกษา นายกรินทร์ วังทะพันธ์
๒๕๖๔

ตลอดปีการศึกษา นายกรินทร์ วังทะพันธ์
๒๕๖๔
ตลอดปีการศึกษา นายกรินทร์ วังทะพันธ์
๒๕๖๔
เมษายน ๒๕๖๕ นายกรินทร์ วังทะพันธ์

๑๓0,0๐๐ บาท
เงินนอกงบประมาณ - บาท
๑๓0,0๐๐ บำท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)

๑๔๒

ดังรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
งบประมาณ

รายการ/กิจกรรม
- ดาเนินการเช่าโดเมนเว็บไซต์
- พัฒนาเว็บไซต์และดูแลรักษาโดยจ้างผู้เชี่ยวชาญ
- ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แบบมีสายและไร้สาย
ครอบคลุมอาคาร E และอื่น ๆ

๑๓0,0๐๐

ผู้รับผิดชอบ
นายกรินทร์ วังทะพันธ์

๖. การประเมินผล
ค่าเป้าหมาย/
วิธีการวัด/ประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
ตัวชี้วัด
๑.ร้อยละนักเรียนมีความสามารถในการใช้สื่อ ร้อยละ ๙๐ -การสังเกตพฤติกรรม
แบบประเมิน
เทคโนโลยีในทางที่เหมาะสม
-แบบประเมินความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๒. ร้อยละครูมีความสามารถในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๓. สื่อเทคโนโลยีในโรงเรียนมีการพัฒนาและ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้การได้อยู่เสมอ
๔. ร้อยละนักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ รอบตัว แหล่งความรู้และสื่อต่าง
ๆ ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
๕. ร้อยละนักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
และผู้อื่น
๖. ร้อยละครูมีการส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์
การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๗. ร้อยละนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๙๐

-การสังเกตพฤติกรรม
แบบประเมิน
-แบบประเมินความพึงพอใจ
-การสังเกตพฤติกรรม
แบบประเมิน
-แบบประเมินความพึงพอใจ
-การสังเกตพฤติกรรม
แบบประเมิน
-แบบประเมินความพึงพอใจ

ร้อยละ ๙๐

-การสังเกตพฤติกรรม
แบบประเมิน
-แบบประเมินความพึงพอใจ

ร้อยละ ๙๐

-การสังเกตพฤติกรรม
แบบประเมิน
-แบบประเมินความพึงพอใจ

ร้อยละ ๙๐

-การสังเกตพฤติกรรม
-แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบทดสอบ

๑๔๓

ค่าเป้าหมาย/
วิธีการวัด/ประเมินผล
ตัวชี้วัด
๘. ผู้เข้ารับบริการทุกคน สามารถเข้าถึงข้อมูล ร้อยละ ๙๐ การตอบแบบสอบถาม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม

ออนไลน์

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้เรียนนาความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้อื่น
๒. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์และมีจิตสานึก รับผิดชอบต่อสังคม
๓. ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึง
๔. ผู้เข้ารับบริการผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา และการประชาสัมพันธ์ ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายกรินทร์ วังทะพันธ์)
(นางนงลักษณ์ นพหิรัญ)
ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
หัวหน้าแผนงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๑๔๔

ชื่อโครงกำร
พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ/งานรับนักเรียน
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ ๑ กลยุทธ์ที่ 4
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 1
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสวรรยา คุ้มพงษ์ และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักการและเหตุผล
งานธุรการถือเป็นงานสนับสนุนการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่สาคัญ เป็นงานที่ช่วย
สนับสนุนแผนงานอื่นให้ประสบผลสาเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหากมีการจัดระเบียบของงานไว้
อย่างเป็นระบบ ดังนั้น การพัฒนาระบบงานธุรการจึงเป็นการพัฒนาการจัดกระทาข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวข้องกับงานธุรการมารวมไว้อย่างเป็นระบบในที่เดียวกัน ง่ายต่อการจัดเก็บ การประมวลผลและการ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศงานธุรการ ทาให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใช้สนับสนุนในการตัดสินใจได้บรรลุเป้าหมาย
อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ รวมถึง การดาเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาให้กับนักเรียนได้มีโอกาสเข้าเรียน และจบการศึกษาภาคบังคับ
ทุ ก คน โดยด าเนิ น การรั บ นั ก เรี ย นเข้ า เรี ย นทุ ก ปี ก ารศึ ก ษาตามนโยบายการรั บ นั ก เรี ย นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในการดาเนินงานมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ ผู้ปกครองนักเรียน สถานศึกษา
ท้องถิ่น ประชาชน รับทราบการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา โดยทั่วกันให้เป็นไปตามบริบทของโรงเรียนที่
สามารถรั บ นั กเรี ย นได้ ด้ว ยความถูกต้องตามระเบียบการรับนักเรียน โปร่งใสและยุติธ รรม จึงจัดทา
โครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนางานสารบรรณให้จัดทา การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทาลาย
เอกสารหรือหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน
๒. เพื่อพัฒนางานทะเบียนและรายงานให้การจัดกระทาเกี่ยวกับการบันทึก หลักฐาน ข้อมูล สถิติ
ของโรงเรียน รวมถึงการรายงานอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน
๓. เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. เพื่อให้รับนักเรียนในเขตบริการได้ครบร้อยละ 100 ทุกคน

๑๔๕

๓. เป้าหมายการดาเนินงาน
ด้านปริมาณ
๑. งานสารบรรณเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน ร้อยละ ๙๐
๒. งานทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการและรายงาน เป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็น
ปัจจุบัน ร้อยละ๙๐
๓. รับนักเรียนในเขตบริการได้ครบ ร้อยละ ๑๐๐ ทุกคน
ด้านคุณภาพ
โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ งานธุรการ ได้ถูกต้องเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน
นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนบ้านสวนอุดมที่อยู่ในเกณฑ์ทุกคนได้เข้าเรียนตาม พระราชบัญญัติ
การศึกษา
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
๑.
๒
๓.
๔.

๕.
๖.
๗.

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นวางแผน ( Plan : P )
ประชุมคณะครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
เมษายน ๒๕๖๔
พฤษภาคม ๒๕๖๔
เสนอโครงการ
ขั้นดาเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ( Do : D )
แต่งตั้งคณะทางาน
พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสวรรยา
กาหนดขั้นตอนปฏิบัติงานดาเนินงานรับนักเรียนตามขั้นตอน
คุ้มพงษ์
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK : C)
ตลอดปีการศึกษา
และคณะ
ประเมินผล/สรุปผลโครงการ
สารวจ สามะโมนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนที่อยู่ในเกณฑ์
นาผลมาพิจารณา และพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข
ตลอดปีการศึกษา
ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนา (Action : A)
สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข เมษายน ๒๕๖๕
รายงานผลการดาเนินงานต่อสถานศึกษา/ต้นสังกัด
เมษายน ๒๕๖๕

๕. งบประมาณที่ใช้
เงินงบประมาณ
20,0๐๐ บาท
เงินนอกงบประมาณ - บาท
รวมงบประมำณทั้งสิ้น
20,00๐ บำท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)

๑๔๖

ดังรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
รายการ/กิจกรรม
กระดาษ สมุด อุปกรณ์สานักงานการประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการเสนอผู้บริหารประสาน
ราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และหน่วยงาน
อื่น ๆ

งบประมาณ
20,0๐๐

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสวรรยา คุ้มพงษ์
และคณะ

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

พัฒนางานสารบรรณให้จัดทา การรับ การส่ง การ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน
เก็บรักษา การยืม จนถึงการทาลายเอกสารหรือ
ผูป้ กครอง ครูและบุคลากร
หนังสือราชการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และชุมชนที่ให้ความร่วมมือ
และเป็นปัจจุบัน
-ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน
ได้รับโอกาสทางการศึกษา

วิธีการวัด/ เครื่องมือที่
ประเมินผล
ใช้
สอบถาม แบบสอบถาม
สัมภาษณ์ แบบประเมิน
ประเมิน โครงการ
โครงการ

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ช่วยสนับสนุนแผนงานอื่นให้ประสบผลสาเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ระบบงานธุรการ เป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหา จัดทาได้รวดเร็วขึ้น
๓. เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่
๔. ช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานหรือผู้เกี่ยวข้องในการควบคุม
ตรวจสอบ และติดตามเรื่องต่าง ๆ

๑๔๗

(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสวรรยา คุ้มพงษ์)
ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางนงลักษณ์ นพหิรัญ)
หัวหน้าแผนงานบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๑๔๘

ชื่อโครงกำร

ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
สนองกลยุทธ์  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ กลยุทธ์ข้อที่ 1 , 2 , 4 , 5, 6
สนองมำตรฐำน  ร.ร.  สพป.  สพฐ.ที่ มฐ. 1 , 2, 3
ลักษณะโครงกำร
โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอรอุมา พิลาวุฒิ และคณะ
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
๑. หลักกำรและเหตุผล
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น ปรั ช ญาที่ ใ ห้ ข้ อ คิ ด เป็ น แนวทางด าเนิ น ชี วิ ต ของ
ประชาชนในทุ ก ระดั บ ให้ ด าเนิ น ไปในทางสายกลาง เพื่ อ ให้ ก้ า วทั น ต่ อ โลกยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ซึ่ ง ภายใต้
สภาวการณ์ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดเป็น
นโยบายให้ขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ก็ได้
กาหนดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ตระหนักถึงความสาคัญของหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้
น้อมนามาบูรณาการสู่ระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและ บุคลากรของสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริห ารงานวิช าการ การบริหารงาน
บุคลากร การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป โดยมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ กับผู้เรียนโดยมี
จุดเน้น การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ สอดรับกับบริบทของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียน
บ้านสวนอุดมวิทยา ยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเน้นที่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแบบอย่าง 6 พ. 4
ม.1 อ. จั ดห้ องเรี ย นเศรษฐกิจ พอเพียง จัดตั้งศูนย์/ฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ คณะครูและนักเรียน
สามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้แก่นักเรียน และนักเรียนชุมชน ได้
ศึกษาเรียนรู้ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
1. ครูสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างอุปนิสัย
พอเพียงให้นักเรียนได้
2. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนแกนนาให้เป็นวิทยากรประจา
ศูนย์ / ฐานการเรียนรู้ และสามารถบริการความรู้ แก่นักเรียนสถานศึกษาเครือข่าย และชุมชน แก่ผู้สนใจ
ทั่วไปได้
3. เพื่อพัฒนาศูนย์ / ฐานการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับนักเรียน และชุมชน

๑๔๙

๓. เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
ด้ำนปริมำณ
1. ครู ร้อยละ 100 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอุปนิสัยพอเพียง ให้นักเรียนได้
2. ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และนักเรียนแกนนา ร้อยละ 100 สามารถให้บริการความรู้
เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปศพพ.) แก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่าย และชุมชนได้
3. มีศูนย์ย่อย 1 ศูนย์ 8 ฐานการเรียนรู้ให้บริการความรู้ เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แก่นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย และชุมชน
ด้ำนคุณภำพ
นักเรียน และครูได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โรงเรียนผ่านการประเมิน และ
รับรองให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ
๔. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ที่
๑.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

กิจกรรม

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นวำงแผน ( Plan : P )
ประชุมคณะครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
เมษายน ๒๕๖๔
จัดเตรียมเตรียมเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์
พฤษภาคม ๒๕๖๔
ขั้นดำเนินกำรแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน ( Do : D )
ชี้แจง และจัดการประชุมกับคณะครูมอบหมายงาน
พฤษภาคม ๒๕๖๔ อรอุมา พิลาวุฒิ
ครูทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ตลอดปีการศึกษา และคณะครู
นาผลมาพิจารณา และพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข
ตลอดปีการศึกษา
ขั้นติดตำมประเมินผล (CHECK : C)
มีนาคม –
ติดตามผลการดาเนินการการจัดทาโครงการ
เมษายน ๒๕๖๕
ขั้นปรับปรุง แก้ไข พัฒนำ (Action : A)
สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข เมษายน ๒๕๖๕
รายงานผลการดาเนินงานต่อสถานศึกษา/ต้นสังกัด
เมษายน ๒๕๖๕

๕. งบประมำณที่ใช้
เงินงบประมาณ
รวมงบประมำณทั้งสิ้น

90,000 บาท เงินนอกงบประมาณ
90,000 บำท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)

บาท

๑๕๐

ดังรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
รำยกำร/กิจกรรม
- ศึกษาดูงานเรื่องการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
- วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมประจาฐานการเรียนรู้จานวน
8 ฐานการเรียนรู้
- การเตรียมห้องศูนย์การเรียนรู้ ฯ ป้ายไวนิล แฟ้มเอกสาร
กระดาษ และอื่น ๆ

งบประมำณ
90,000

ผู้รับผิดชอบ
อรอุมา พิลาวุฒิ
และคณะ

๖. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด

- ร้อยละของครูที่นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างอุปนิสัย
พอเพียงให้นักเรียนได้
- ร้อยละของผู้บริหารครู กรรมการสถานศึกษา และ
นักเรียนแกนนาที่สามารถให้บริการความรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน โรงเรียน
เครือข่าย และชุมชน
- ร้อยละของจานวนศูนย์ / ฐานการเรียนรู้ที่สามารถ
ให้บริการความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่
นักเรียน, ชุมชน

ร้อยละ 90
ร้อยละ 100

ร้อยละ 90

วิธีกำรวัด/
ประเมินผล
การทาแบบ
ประเมินการจัด
กิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้

แบบประเมิน
การจัดกิจกรรม

๑๕๑

๗. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ครู นักเรียน มีความสุขในการทางาน การเรียนและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. โรงเรียนสามารถสนองพระราชดาริ และได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวอรอุมา พิลาวุฒิ)
ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิยา

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชือ่ )
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางนงลักษณ์ นพหิรัญ)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสิริพร สารวรรณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๑๕๒

