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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
เปดสอนตั้งแตระดับชั้นกอนประถมศึกษา (อนุบาล ๒) ถึงระดับประถมศึกษาปที่ ๖
เขตพื้นที่บริการการศึกษา หมูที่ ๔, ๕, ๖ และ ๗ ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
ชื่อ-สกุลผูบริหาร นายตอตระกูล พรมนุน ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานฉลอง วุฒิการศึกษา
สูงสุด ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ดำรงตำแหนงในโรงเรียนนี้ ตั้งแต วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงปจจุบัน
ประวัติของโรงเรียนบานฉลอง
โรงเรีย นบ านฉลอง เดิ ม ตั้ ง อยู ที่ วัด ไชยธาราราม(วัด ฉลอง) หมูที่ ๖ ตำบลฉลอง อำเภอเมื อ ง
จังหวัดภูเก็ต กอตั้งเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๔๙ โดยพระครูครุกิจจานุการ(หลวงพอชวง) เจาอาวาสวัด
ฉลองโดยใชศาลาการเปรียญเปนสถานที่เรียน มีนายยาน กิ่งแกว เปนครูใหญทานแรก เปดสอนตั้งแตชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑ – ๔ ตอมาไดมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ตามลำดับ กระทั่งปจจุบันเปดการเรียนการสอน
ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ใน พ.ศ. ๒๔๙๗ นายกล้ำ เผือกเพชร ไดบริจาคที่ดิน (ซึ่งเปนบริเวณโรงเรียนในปจจุบัน) จำนวน
๙ ไร ๓ งาน เพื่อสรางโรงเรียนแหงใหม โดยสรางอาคารหลังแรก แบบ ป.๑ ซ ขนาด ๔ หองเรียน ดวย
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให ชื่ อ วา โรงเรี ย นบ านฉลอง อั ก ษรย อ ป.ภก.๒ เป ด เรี ย นเมื่ อ วัน ที่ ๖
พฤษภาคม ๒๔๙๘
ในป พ.ศ. ๒๕๐๓ นายโอภาศ อารามรักษ บริจาคที่ดินเพิ่มเติม จำนวน ๓ งาน ราคาประมาณ
๙,๐๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๐๔ กอสรางเขื่อนกั้นดินหนาอาคาร ป.๑ ซ หนาโรงเรียน กอสรางสวม และขุดบอ
น้ำดวยเงินบริจาค จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
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ในป พ.ศ. ๒๕๐๖ ขยายการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ถึ ง ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๗ ตามพระราบั ญ ญั ติ
ประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๐๓ กอสรางโรงอาหาร เปนเงิน ๑,๗๕๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๐๙ โอนไปสังกัองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต กองการศึกษาประชาบาล กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย กอสรางอาคารเรียนแบบ ๐๒๔ ภาคใต ดวยเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
สมทบดวยเงินบริจาค ๕๖,๐๐๐ บาท และกอสรางโรงฝกงานแบบ ๓๐๓ เอ ดวยเงินงบประมาณ ๖๐,๐๐๐
บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๑๐ กอสรางอาคารเรียนชั่วคราว ดวยเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๑๑ นายเกลื้ อ ม อาวุ ธ บริ จ าคที่ ดิ น จำนวน ๕๐ ตารางวา ราคาประมาณ
๒,๐๐๐ บาท และโรงเรียนรวมกับชาวบานจัดหาเงินซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก จำนวน ๒ ไร รวมที่ดินทั้งหมด
๑๔ ไร ๒ งาน ๔๗ ตารางวา ก อ สร า งอาคารเรี ย นแบบ ป.๑ ก ขนาด ๔ ห อ งเรี ย น งบประมาณ
๑๒๐,๐๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๑๒ สรางอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก ขนาด ๓ หองเรียน งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท
สรางบานพักครูแบบ กรมสามัญ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๑๓ สรางอาคารเรียน แบบ ๐๐๔ ๒ ชั้น ๘ หองเรียน งบประมาณ ๖๔๘,๐๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๑๔ สรางโรงอาหารแบบ ๓๑๒ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๑๕ สรางบานพักครูแบบกรมสามัญ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๑๖ สรางบานพักครูแบบกรมสามัญ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๑๘ สรางบานพักครูแบบกรมสามัญ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๒๐ สรางสวมแบบ ๔๐๑ ขนาด ๕ ทีน่ ั่ง งบประมาณ ๑๒,๕๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๒๒ สรางบานพักครูแบบกรมสามัญ งบประมาณ ๗๑,๐๐๐ บาท และสรางสวม
แบบ ๔๐๑ ขนาด ๔ ที่นั่ง งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๒๕ สรางสนามอเนกประสงค ดวยเงินบริจาค ๕๕,๐๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๓๐ เปลี่ยนอักษรยอของโรงเรียน จาก ป.ภก ๒ เปน บ.ล.
ในป พ.ศ. ๒๕๓๑ สรางสนามเด็กเลน ดวยรายไดจากการจัดงานศิษยเกาฉลองสัมพันธ ครั้งที่ ๒
จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และตอเติมโรงอาหาร จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ ตอเติมโรงอาหารและปรับปรุงบริเวณหนาอาคาร ๐๐๔
ในป พ.ศ. ๒๕๓๖ สรางเรือนเพาะชำ ขนาด ๔ × ๔ ดวยเงินจากการจัดงานศิษยเกา จำนวน
๑๒,๐๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ สรางถังเก็บน้ำ ขนาดบรรจุ ๓,๐๐๐ ลิตร โดยงบประมาณพัฒนาจังหวัด ตาม
ขอเสนอของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร งบประมาณ ๕๙,๐๐๐ บาท และสรางถังเก็บน้ำฝนแบบมาตรฐานของ
กรมโยธาธิการ ขนาดความสูง ๙ เมตร จำนวน ๒ ถัง โดยกรมอนามัย
ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ ร.ช.พ. จังหวัดภูเก็ตสรางระบบปะปาครบวงจร ประกอบดวย ถังเก็บน้ำ เครื่องสูบ
น้ำ ระบบกรองน้ำ เดินทอปะปา และเจาะบาดาล
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ในป พ.ศ. ๒๕๓๙ ซอมอาคาร ๐๒๔ ดวยงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท และซอมอาคาร ๐๐๔ ดวย
งบประมาณการปฏิรูปการศึกษา ทำโรงเรียนใหเปนปจจุบัน
ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ พระครูอุดมเวชกิจ เจาอาวาสวัดไชยธาราราม บริจาคเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคารแบบ ป.๑ก ขนาด ๓ หองเรียน เพื่อจัดตัง้ เปนศูนยวิชาการกลุมหาแยก
ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ สรางถนนคอนกรีตขนาด ๔x๙๐ เมตร พรอมคูระบายน้ำ ดวยงบประมาณจาก
องคการบริหารสวนตำบลฉลอง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ สรางโรงเรือนกางมุง สำหรับปลูกผัก กวาง ๘ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ดวยงบประมาณ
ของเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต
ในป พ.ศ. ๒๕๔๑ พระครูอุดมเวชกิจ เจาอาวาสวัดไชยธาราราม บริจาคเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
สรางสวมขนาด ๖ ที่นั่ง พรอมหองน้ำ ๑ หลัง
ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ซอมแซมอาคารเรียน ป.๑ช ดวยเงินงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท สรางทีแ่ ปรงฟน
ดวยงบประมาณของสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ๒๐,๐๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ซอมแซมอาคารเรียน ป.๑ช ดวยเงินบริจาค จากพระครูอุดมเวชกิจ เจาอาวาสวัด
ไชยธาราราม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท กำนันอนันต ปจันทบุตร และนายชำนาญ ปจันทบุตร บริจาคเงิน
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ การกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต สรางสนามบาสเก็ตบอล พรอมอุปกรณ
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ องคการบริหารสวนตำบลฉลองติดตั้งสนามบาสเก็ตบอลงบประมาณ (เงินอุดหนุน)
๓๐,๐๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ สรางปายโรงเรียนหินแกรนิต “โรงเรียนบานฉลอง” ดวยเงินบริจาค จากนายสุชาติ
ออภูมิ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ การกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต สรางสนามวอลเลยบอล พรอมอุปกรณ
งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ สรางอาคารเรียน ๓ ชั้น (อาคารหลวงพอวัดฉลอง ๒๕๔๕) ๑๒ หองเรียน พรอม
ครุภัณฑ ดวยงบประมาณสนันสนุนจากวัดไชยธาราราม โดยพระครูอุดมเวชกิจ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดรับจัดสรรงบประมาณ เพื่อซอมอาคารเรียน ๓ หลัง จากองคการบริหารสวน
จังหวัดภูเก็ต ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ เปลี่ยนสังกัดจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เปนสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖
ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ องคการบริหารสวนตำบลฉลอง สรางหองสมุดตำบลฉลอง งบประมาณ
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เงินอุดหนุน)
ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) สรางโรงอาหาร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ สรางที่แปรงฟน เงินบำรุงการศึกษา งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔
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ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.๑ ข (๔ หองเรียน) และแบบ ๐๐๔ก/
๒๕๑๓ (๒ชั้น ๘ หองเรียน) งบประมาณ ๒,๕๘๐,๐๐๐ บาท โดยไดรับงบประมาณแปรญัตติ ของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดภูเก็ต
ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน แบบป.๑ ก อาคารเรียน ๒ ชั้น
ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอนุบาล ดวยงบประมาณ ๕๗๐,๐๐๐ บาท ดวยงบ
แปรญัตติ
ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ สรางเรือนเพาะเห็ด ดวยงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท จากเทศบาลตำบลฉลอง
ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ สรางหองน้ำชาย แบบ๖ที/่ ๔๙ ราคา ๕๘๑,๓๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ สรางหองน้ำหญิง แบบ๖ที่/๔๙ ราคา ๔๔๕,๖๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ สรางบานพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ ราคา ๘๓๕,๐๐๐ บาท
ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ สรางสนามเด็กเลน
ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ นายโชคชัย องคสันติภาพ สนับสนุนงบประมาณในการปรับภูมิทัศน หอพระ
ประจำโรงเรียน
ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ นายโชคชัย องคสันติภาพ และนางธนพร องคสันติภาพ สนับสนุนงบประมาณใน
การปรับปรุงโรงอาหาร รานคาสวัสดิการ
ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงแรมเลอเมอริเดียน ภูเก็ตบีชรีสอรท สนับสนุนอุปกรณและงบประมาณปรับปรุง
อาคารเรียนอนุบาล
ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลฉลอง สนับสนุนเทพื้นคอนกรีตหนาบานพักครู
ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ สโมสรโลตารี่ สนับสนุนงบประมาณในการสรางทางเดินเชื่อมระหวางอาคารเรียน
สภาพอาคารสถานที่
- อาคารเรียนและอาคารประกอบ ๗ หลัง ไดแก อาคารเรียน ๕ หลัง และอาคารประกอบ ๒ หลัง
- จำนวนหองเรียนทั้งหมด ๑๙ หองเรียน ไดแก หองเรียนชั้นอนุบาลจำนวน ๕ หอง และหองเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ จำนวน ๑๔ หอง
- โรงอาหาร
- หองสหกรณ ๑ หอง
- หองประชุม ๑ หอง
- หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ๑ หอง
- หองปฏิบัติการดนตรีไทย และกลองยาว ๑ หอง
- หองนาฏศิลป ๑ หอง
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๑ หอง
- หองสำนักงาน ๑ หอง
- หองสมุดและการสืบคนนวัตกรรม ๑ หอง
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๕

- หองสื่อเพื่อการพัฒนาการอานและการเขียน และหองเรียนคูขนานสำหรับบุคคลออทิสติก อยางละ ๑
หอง
- หองพยาบาล ๑ หอง
ขอมูลนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนบานฉลอง
จำนวนนั ก เรี ย น และบุ ค ลากรในสายงานหลั ก โรงเรี ย นบ า นฉลอง จั ด การศึ ก ษาระดั บ ก อ น
ประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปที่ ๖ ปจจุบันมีนักเรียน ๕๖๕ คน และมีบุคลากร จำนวน 3๒ คน (ขอมูล ณ
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ดังตอไปนี้
ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนนักเรียนในแตละชั้น และปญหาอุปสรรค
จำนวนนักเรียน
ชั้น
ปญหา/อุปสรรค
ชาย หญิง รวม
อนุบาล ๒
๓๑
๒๒
๕๓
- ทางโรงเรียนมีจำนวนหองที่ไมเพียงพอตอ
การเอื้อ อำนวยการจัดการเรียนการสอน
อนุบาล ๓
๒๑
๒๖
๔๗
ใหกับนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ ๑
๕๕
๔๖
๑๐๑
- นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนที่ มีความตองการ
ประถมศึกษาปที่ ๒
๓๘
๓๔
๗๒
พิ เศษ จำนวน ๓๖ คน คิ ด เป น ร อ ยละ
ประถมศึกษาปที่ ๓
๔๔
๓๐
๗๔
๖.๓๗
ประถมศึกษาปที่ ๔
๔๘
๒๕
๗๓
ประถมศึกษาปที่ ๕
๔๗
๓๐
๗๗
ประถมศึกษาปที่ ๖
๓๗
๓๑
๖๘
รวม
๓๒๑ ๒๔๔ ๕๖๕
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๖

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนบุคลากรในสายงานหลัก และปญหาในการจัดการศึกษา
จำนวนที่มีอยูจริง
ปญหา/อุปสรรค
ประเภท
ชาย หญิง
รวม
ขาราชการ
๘
๑๘
๒๖
พนักงานราชการ
๑
๑
ครูอัตราจางงบประมาณ สพฐ./sp2
๑
๑
ครูอัตราจางงบประมาณรายได
๑
๑
สถานศึกษา
นักการภารโรงงบประมาณ สพฐ.
๑
๑
๒
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
๑
๑
รวม
๙
๒๓
๓๒

บริบทดานนักเรียน และผูปกครอง นักเรียนประมาณ ๙๘% นับถือศาสนาพุทธ และประมาณ ๒%
นับถือศาสนาอิสลาม ที่อยูอาศัยเปนของตนเอง ๔๐% เชาและอาศัยบุคคลอื่น ๖๐% และนักเรียนไดรับ
ทุนการศึกษา ๖๐% นักเรียนมาเรียนโดยรวม ๙๙%
อาชีพของผูปกครอง ไดแก รับจาง คาขาย งานบริการนักทองเที่ยว ผูปกครองบางสวนทำงาน
รับจางกอสรางซึ่งเปนอาชีพที่มีการยายที่ทำงานบอยครั้ง ทำใหนักเรียนที่เขามาเรียนในโรงเรียนขาดความ
ตอเนือ่ ง
นักเรียนสวนมากมีสุขภาพแข็งแรง มีสัมมาคารวะ เชื่อฟง ครู วานอนสอนงาย กลาแสดงออก มี
ความซุกซนบางบางเวลา ประการสำคัญนักเรียนควรไดรับการสนับสนุนการเรียนรูที่หลากหลาย
บริบทดานสังคม และเศรษฐกิจของชุมชน จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดที่มีความเจริญดาน ธุรกิจ
การทองเที่ยว ทำใหชุมชนบานฉลอง นอกจากประกอบอาชีพ คาขาย แลวยังมีการประกอบอาชีพรับจาง
บริการนักทองเที่ยว รีสอรท โรงแรม ทำใหมีรายไดดีพอสมควรในการดำรงชีวิต
บริบทดานการเมือง และการปกครอง โรงเรียนบานฉลอง เปนโรงเรียนหนึ่งที่อยูในพื้นที่เทศบาล
ตำบลฉลอง และองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดที่ใหการสนับสนุน ดาน
การศึกษามากที่สุด เนื่องจากมีความพรอมดานงบประมาณ ทำใหการศึกษาในพื้นที่มีคุณภาพสูงขึ้น และ
สามารถตอบสนองการความตองการของผูเรียนไดเปนอยางดี

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๗

บริบทดานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบานฉลอง มีการจัดระบบการจัดการเรียนรู ซึ่ง มี
ขั้น ตอนสำหรับ ให ครูผู สอนทุก คนได ถือปฏิบั ติในการจัดการเรียนรู และวัดผลประเมิน ผล ตามหลั กสูต ร
สถานศึกษาที่ใชหนวยการเรียนรูเปนฐาน ดังตอไปนี้
๑. ขั้นการศึกษา วิเคราะหหลักสูตร ทำโครงการสอน และจัดทำกำหนดการสอน แผนการ
เรียนรู
๒. ขั้นการศึกษา และดูแลชวยเหลือนักเรียน
๓. ขั้นการออกแบบ และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู
๔. ขั้นการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
๕. ขั้นการบันทึกการจัดการเรียนรู และพฤติกรรมนักเรียน
๖. ขั้นรวบรวมขอมูล และวิเคราะหผลการจัดการเรียนรู
๗. ขั้นการเขียนรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดังนั้น จึงควรมีการสงเสริมใหครูผูสอน และผูที่เกี่ยวของดำเนินการเพิ่มเติมในดานตาง ๆ เพื่อจัดการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังตอไปนี้
๑. ครูควรใชสื่ออยางหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อนวัตกรรมที่
โรงเรียนมีอยู
๒. ครู ควรมีครบชั้น เพื่อสรางขวัญกำลังใจ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดดียิ่งขึ้น
๓. จัดใหมีแผนการสอนแบบบูรณาการตามกลุมสาระการเรียนรูแตละชวงชั้น
๔. สงเสริมใหนักเรียนจัดทำโครงงาน เสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห
๕. การปลูกฝงคุณลักษณะอันพึง ประสงค เชนความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย สุจริต และ
ยุติธรรม รวมทั้งการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
๖. สง เสริ ม การเรีย นรูจ ากประสบการณ ต รง ด านการท อ งเที่ ย วให ก ว างขวาง และเป น
รูปธรรม
๗. นิเทศ ติดตามผล ประเมินผลการเรียนรูอยูตลอดเวลา และสนับสนุนครูในการจัดการ
เรียนรู
๘. จัดใหมีหอ งเรียน หองพิเศษ ที่แข็งแรง ปลอดภัย นาอยู นาเรียน
บริบทดานการบริหารจัดการ การบริหารจัดการในปจจุบัน ไดมีการวิเคราะหภารกิจ จัดโครงสราง
และมอบหมายงานให บุ ค ลากรอย างชั ด เจน โดนเน น การบริห ารจัด การที่ ใชก ลุ ม งานเป น ฐาน ได จั ดทำ
วิสัยทัศน เปาหมาย ยุทธศาสตร และตัวบงชี้ โดยเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย มีการประสานงานกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ศึกษานิเทศก และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ตลอดจนผูที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพ คูมอื การปฏิบัติงาน
คูมือการนิเทศภายใน และแผนปฏิบัตกิ ารประจำป ที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
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๘

แตอยางไรก็ตาม ในดานการปฏิบัติตามแผน เกี่ยวกับบุคลากร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การนิเทศ กำกับติดตามที่ไมสามารถปฏิบัติไดอยางทั่วถึง และเพียงพอตามความจำเปน แมจะมีการสนับสนุน
จากหนวยงานตนสังกัด โดยเฉพาะดานอาคารเรียนที่ไมสามารถจัดกิจกรรมหองพิเศษเพิ่มเติมได
แนวโนมการจัดการศึกษา
จากที่ไดวิเคราะหบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานฉลอง ซึ่งประกอบดวยบริบทดานสภาพ
อาคารสถานที่ จำนวนนักเรียน และบุคลากรในสายงานหลัก บริบทดานนักเรียน และผูปกครอง บริบทดาน
สังคมและเศรษฐกิจของชุมชน บริบทดานการเมืองการปกครอง บริบทดานการจัดการเรียนการสอน และ
บริบทดานการบริหารจัดการ จึงกำหนดแนวโนมการจัดการศึกษาที่ควรจะเปน ดังตอไปนี้
ดานอาคารสถานที่ โรงเรียนบานฉลอง ตองของบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงซอมแซมอาคาร
ฝกงาน ๓๑๓ เอ โดยเรงดวน เพื่อใหใชประโยชนในการจัดกิจกรรมตามโครงการของโรงเรียน สภาพแวดลอม
เปดรอบดาน ตองสรางรั้วถาวร ตลอดจนการปรับภูมิทัศน ใหเปนระเบียบ เรียบรอย สะอาดสวยงาม ตอนจน
สรางบรรยากาศในการเรียนรูของนักเรียนอยางตอเนื่อง
ดานบุคลากร ปจจุบันโรงเรียนบานฉลอง เปดสอน ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ถึงประถมศึกษา
ปที่ ๖ มีขาราชการ 2๖ คน รวมทั้งผูบริหาร พนักงานขาราชการ ๑ คน ครูอัตราจางงบ สพฐ./sp ๒ 1
คน ครูอัตราจางงบประมาณรายไดสถานศึกษา ๑ คน นักการฯ ๒ คน และพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน
ดานบริหารจัดการ เนื่องจากโรงเรียนบานฉลอง เปนโรงเรียนขนาดใหญ อาคารมีการกอสรางมา
เปนเวลาประมาณ ๕๐ป ที่สภาพปจจุบันทรุดโทรม ตองมีการซอมแซมตลอดเวลา จะตองเนนการประสาน
ความรวมมือจากหนวยงาน ชุมชน และองคกรอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานใหมากยิ่งขึ้นกวาเดิม ดังนี้
- ประสานความรวมมือจากหนวยงานตนสังกัดในการของบประมาณในการปรับปรุงซอมแซม
และจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการจัดการศึกษา
- ประสานความรวมมือกับชุมชน หรือองคกรในการใหความสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ
โดยเฉพาะดานสาธารณูปโภค (การสรางระบบประปาใหมทั้งระบบ) อุปกรณสื่อการเรียน
การสอน/เครื่องมือ ไอซีที หองเรียนอัจฉริยะ
- สรางขวัญกำลังใจ และพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
- รวมมือวางแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนอยางชัดเจน และตอเนื่อง
ดานการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากปจจุบันมีครูไมเพียงพอจึงใชวิธีการสอนแบบบูรณาการโดย
เนนนักเรียนเปนสำคัญ นักเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ มีการประเมินตามสภาพจริง และสงเสริมใหครูใช
เทคนิค ใหมๆ อยางหลากหลาย เชน การจัด การเรียนการสอนแบบ Active Learning นอกจากนี้ ยัง มีก าร
แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๙

พัฒนาทักษะชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อมุงมั่นใหนักเรียนมีคุณภาพ เปนผูใฝรู และอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข
การเรียนการสอน
เป ดสอนตั้ง แต กอ นประถมศึ กษา ถึง ชั้น ประถมศึ กษาปที่ ๖ จัด การเรี ยนการสอนตามหลั กสู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
256๒)
วิสัยทัศนโรงเรียนบานฉลอง
“ องคกรคุณภาพ สรางศักยภาพผูเรียน มุงเนนนวัตกรรม
สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
คำขวัญ

“เชิดชูคุณธรรม สำคัญความรู มุงสูความเปนหนึง่ ”

เปาประสงค
1. ผูเรียนเปนคนดี มีปญญา มีความสุข ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
2. บุคลากรมีความเขาใจ ยึดมั่นในนโยบาย เปาหมายและทิศทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ ไดรับ
การพัฒนาใหมีวัฒนธรรมการทำงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
3. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนการสอน
4. ภาคีเครือขายใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. สถานศึกษามีการใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
6. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๐

7. สืบสานอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาและประเพณีทองถิ่นและชุมชน
8. ผูมีสวนไดสวนเสียและผูที่มีสวนเกี่ยวของพึงพอใจและรวมภาคภูมิใจพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทย และสากลในระดับที่เหมาะสม
2. สรางความเขาใจ ยึดมั่นในนโยบาย เปาหมาย และทิศทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ
3. สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ
4. พัฒนาแหลงเรียนรูและบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนการสอน
5. ประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และ นานาชาติ เพือ่ พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
6. สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
7. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดและ
ความรับผิดชอบตามทีร่ ัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
9. สงเสริมการสืบสานอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาและประเพณีทองถิ่นและชุมชน
10. สงเสริมใหผูที่มีสวนไดสวนเสียและผูที่เกี่ยวของรวมพัฒนาจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๑

สวนที่ ๒

กลยุทธในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบานฉลอง
การบริหารจัดการโรงเรียนบานฉลองใหประสบผลสำเร็จนัน้ จะตองมีการวางแผนดำเนินการอยางเปน
ระบบ อาศัยการกำหนดกลยุทธเพื่อการพัฒนา
โดยกลยุทธโรงเรียนบานฉลอง แบงออกเปน ๕ ดาน ดังนี้

องค์กรคุณภาพ
สร้างศักยภาพผูเ้ รียน
มุ่งเน้นนวัตกรรม
สูส่ งั คมอนาคตที่ย่งั ยืน
ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๒

กลยุทธโรงเรียนบานฉลอง
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน (เปาประสงคขอที่ 6, 7 )
กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (เปาประสงคขอที่ 1, 2 )
กลยุทธที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา (เปาประสงคขอ ที่ 4, 7 )
กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เปาประสงคขอที่ 5 )
กลยุทธที่ 5 พัฒนาเสริมสรางคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (เปาประสงคขอที่ 3, 8 )

กลยุทธที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ปฐมวัย
1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได
2. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณจิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณได
3. เด็กมีพัฒนาการดานสังคมชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
4. เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสื่อสารไดมีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได
ขั้นพื้นฐาน
1. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
2. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิ ปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแกปญหา
3. ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
4. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
๗. ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
๘. มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
๙. ผูเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
๑๐. ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๓

กลยุทธที่ ๒ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฐมวัย
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานทางวิชาชีพ
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูในกระบวนการเรียนการสอน สอดคลองกับทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑
๓. ครูจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ
๔. ครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัตอิ ยางมีความสุข
๕. ครูจัดบรรยากาศที่เอือ้ ตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
๖. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณและพัฒนาเด็ก
ขัน้ พื้นฐาน
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานทางวิชาชีพ
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูในกระบวนการเรียนการสอน สอดคลองกับทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑
๓. ครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได
๔. ครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
๕. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๖. ครูตรวจสอบและประเมินผูเ รียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน
๗. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๔

กลยุทธที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดานสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ
5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
ขั้นพื้นฐาน
1. มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ดำเนินงานพั ฒ นางานวิชาการที่เน นคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุ ก
กลุมเปาหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

กลยุทธที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. พัฒนาสภาพแวดลอม แหลงเรียนรู สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
2. พัฒ นานักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ใชสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีในการเรียนรูและ การ
บริหารจัดการ

กลยุทธที่ ๕ พัฒนาเสริมสรางคุณภาพชีวติ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. สงเสริมใหพัฒนาและเสริมสรางวินัยคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลสำหรับนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2. สงเสริมสรางวินัยและจิตสำนึกในการจัดการพลัง งานขยะ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๕

เปาประสงค
๑. ผูเรียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี มีความสุข มีความรู ความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม บนพื้นฐานความ
เปนไทย นอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการดำรงชีวิต
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒ นาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
๓. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สง เสริมความเปนเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนอง
ความถนัดและความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม
๔. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหครูและนักเรียน
ใชในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
๕. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ
ที่เอื้อตอการพัฒนานักเรียนอยางรอบดาน
๖. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบตามหลักธรรมาภิบาล
๗. โรงเรียนพัฒนาแหลงเรียนรู และสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
๘. ชุม ชน ผูป กครอง และภาคี เครื อข ายมี สว นรว มในการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ดการศึ กษาที่ มี
คุณภาพ

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๖

สวนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ และงบประมาณ
ปงบประมาณ ๒๕๖๔
โรงเรียนบานฉลอง ไดกำหนดโครงการตามกลยุทธในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รวมทั้งสภาพปจจุบัน
ปญหา อุปสรรค และความตองการในการจัดการศึกษาที่ผานมา เพื่อดำเนินการปรับปรุง พัฒนาการบริหาร
การจัดการศึกษาของโรงเรียนบานฉลองใหมีคุณภาพ และมาตรฐานยิ่งขึ้น และยั่งยืน สามารถสนองความ
ตองการในการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรมในการ
ดำเนินงานตามกลยุทธ ๕ กลยุทธ รวมทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบอุดหนุน

เรียนฟรี
๑๕ ปฯ

1 โครงการยกระดับคุณภาพ
๒๑๙,๐๐๐
การศึกษา
2 โครงการแขงขันทักษะวิชาการ
๑๕๐,๐๐๐
และพัฒนาผูเรียนอยางยั่งยืน
3 โครงการกิจกรรมเสริม
๑๕๐,๐๐๐
หลักสูตร
4 โครงการสงเสริมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
๓๖๐,๐๐๐
เรียนรูและการบริหารจัดการ
งานวิชาการ
5 โครงการสงเสริมคุณธรรมตาม
๑๑,๐๐๐
ระบอบประชาธิปไตย
6 โครงการระบบดูแลชวยเหลือ
๑๒,๐๐๐
นักเรียน
7 โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
8 โครงการจัดหาอัตรากำลัง
สนับสนุนการจัดการเรียนรู
๙ โครงการสงเสริมสุขภาพและ
๖,๕๐๐
โภชนาการนักเรียน

รายได
อื่นๆ
สถานศึกษา

ผูร ับผิดชอบ

-

-

นางสาวกรรณิกา อรรถชัยยะ

-

-

นางสาวกรรณิกา อรรถชัยยะ

-

-

นางสาวจิราพร ทองสุย

-

-

นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ

-

-

นายจิตตรง ธนันชัย

-

-

นางสาววิรัลพัชร บางโรย

๒๕๖,๐๐๐

-

นางศิริรัตน สารบุตร

๒๖๑,๐๐๐

-

นางศิริรัตน สารบุตร

-

-

นางสาวพิมพวิไล ทองนะ

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
อาคารสถานที่
1๑ โครงการยุวนักวิทยยุว
เกษตรกร
๑๒ โครงการอาหารกลางวัน
๑๓. โครงการตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียง
๑๔ โครงการตานภัยยาเสพติด
สถานศึกษาชุมชน

งบอุดหนุน

เรียนฟรี
๑๕ ปฯ

รายได
สถานศึกษา

อื่นๆ

๑๒๓,๐๐๐

-

๑๗๗,๐๐๐

-

นายกีรติ พรหมนรา

๕๐,๐๐๐

-

-

-

ครูจิตตรง ธนันชัย

-

-

-

๒,๒๖๐,๐๐๐
(ทบ.ฉลอง)

นางสาวเครือวัลย
เชาวเฉลิมพงศ

-

-

-

๕๐,๐๐๐
(ทบ.ฉลอง)

นายจิตตรง ธนันชัย

-

-

-

๒๐,๐๐๐
(ทบ.ฉลอง)

นายกีรติ พรหมนรา

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๘

สวนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม

( ) งานประจำ ( / ) โครงการตอเนื่อง ( ) โครงการใหม
( ) กิจกรรมใหม ( ) กิจกรรมตอเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 256๓ – กันยายน 256๔
ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวกรรณิกา อรรถชัยยะ
สนองกลยุทธโรงเรียน
ขอที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ขอที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
สนอง สมศ. ขัน้ พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
ปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนสำคัญ

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่ 4
แนวทางจัดการศึกษา มาตราที่ 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) ไดทำการประเมินภายนอกรอบที่สาม ไดเสนอแนะโรงเรียนในดานผลการจัดการศึกษาไววา ผูเรียน
ควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสงเสริมดานทักษะที่จำเปนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
เพื่อใหสอดคลองตามกลยุทธของโรงเรียน ขอที่ 1 วาดวยการพัฒ นาคุณภาพผูเรียน โรงเรียนบาน
ฉลอง ตระหนักถึงความสำคัญ และเล็งเห็นถึงประโยชนอันจะเกิดตอผูเรียนและสถานศึกษา จึงจัดทำโครงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับขั้นพื้นฐานใน ๘ กลุมสาระ
การเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหสูงขึ้น และตอบสนองตอนโยบายของโรงเรียนและกลยุทธของสำนัก
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานและเนื่องดวยปจจุบันสถานการณปญ หาความไมปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับ
เยาวชนในสังคมมีใหเห็น มากมายทั้งในเชิง ปริมาณและความรุนแรง ซึ่ง ปญ หาเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอ
พัฒ นาการของเด็กทั้งดานรางกายและจิตใจ สติปญ ญา ครอบครัวสังคม และประเทศชาติ อีกทั้งยังขาดการ
ดูแลคุมครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยจากสังคมอยางจริงจัง นักเรียนจึงควรจะตองมีภูมิคุมกันในตัวเอง
นักเรียน จึงควรไดรับการปลูกผังดานคุณลักษณะอันพึงประสงค คุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหเยาวชนเปนผูมี
แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๙

คุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่ดีงาม มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ สงเสริมใหประพฤติปฏิบัติตามหลักของศาสนา และ
มีความสุขในการทำหนาที่ในฐานะพลเมืองดีของประเทศชาติ ตอไป

2. วัตถุประสงค

๑. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
๒. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ในกลุมสาระการเรียนรู ทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรู
๓. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๔. เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนดานคุณลักษณะอันพึงประสงค คุณธรรม จริยธรรม

3. เปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่๑-๖ รอยละ ๗๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการใน 8 กลุมสาระการเรียนรู
สูงขึ้น
๒. ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่๑-๖ รอยละ ๘๐ มีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคของผูเรียน ระดับดี ขึ้นไป
๓. ผูเรียนระดับปฐมวัยรอยละ ๘๐ มีพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน ในระดับ ดี ขึ้นไป
๔. ผูเรียนรอยละ ๑๐๐ มีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
๑. ผูเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ ๑-๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการใน 8 กลุมสาระการเรียนรูสูง ขึ้น มี
ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑของแตละระดับชั้น คิดวิเคราะห
คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
๒. ผูเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ ๑-๖ มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความ
ภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย และสุขภาวะทาง
รางกายและลักษณะจิตสังคม
๓. ผูเรียนระดับปฐมวัยรอยละ มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม/เวลา
ที่
งาน / กิจกรรม
1 ประชุมกำหนดโครงการ

เวลา
กันยายน 256๓

2 ขออนุมัติโครงการ

ตุลาคม 256๓

ผูรับผิดชอบ
นางสาวกรรณิกา อรรถชัยยะ
และคณะทำงานกลุมงานวิชาการ
นางสาวกรรณิกา อรรถชัยยะ

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๒๐

ที่ งาน / กิจกรรม
3 ประชุมครูชี้แจงโครงการ

เวลา
ตุลาคม 256๓

ผูร ับผิดชอบ
หมายเหตุ
นางสาวกรรณิกา อรรถชัยยะ
และคณะทำงานกลุมงานวิชาการ

4 ดำเนินการตามโครงการ

พฤศจิกายน 256๓
ถึง กันยายน 256๔

นางสาวกรรณิกา อรรถชัยยะ
และคณะครูโรงเรียนบานฉลอง

5 รายงานผลการดำเนิน
กิจกรรมโครงการ

มีนาคม ๒๕๖๔
กันยายน 256๔

นางสาวกรรณิกา อรรถชัยยะ
และคณะครูโรงเรียนบานฉลอง

6 นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
สำหรับการปฏิบัติงานในป
ตอไป

กันยายน 256๔

นางสาวกรรณิกา อรรถชัยยะ
และคณะครูโรงเรียนบานฉลอง

5. แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม
ที่

งาน / กิจกรรม

1 กิจกรรมยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
- กิจกรรมฝกทักษะการ
อานและการเขียน

วิธีการ / สถานที่

๑.๑กิจกรรมฝกทักษะการอาน
และการเขียน
-ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรม
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
- แตงตัง้ คณะกรรมการดำเนินงาน
กิจกรรม
- ควบคุม ติดตามการดำเนิน
กิจกรรมฝกทักษะการอานและการ
เขียนในคาบชุมนุมโดยแบงเปน
ชวงชั้น
๒ กิจกรรมยกระดับ
๒.๑ พัฒนานักเรียนดานการ
คุณภาพการศึกษา
ดำเนินการและการแกปญหา
กลุมสาระการเรียนรู
- จัดทำแบบฝกพัฒนานักเรียน
คณิตศาสตร
ดานการดำเนินการและการ
- พัฒนานักเรียนดานการ แกปญหาตามระดับชั้น
ดำเนินการและการ
๒.๒ สูตรคูณในใจ
แกปญหา
- จัดทำตารางและแบบบันทึกการ

เวลา

ผูรับผิดชอบ

พฤศจิกายน
256๓
กันยายน
256๔

- นางสาวโฉมศรี
ศรีสุวรรณ
- นางสาวจิราพร
ทองสุย
- นางมุจลินท
ธิยะภูมิ
- นางสาวสุวพัชร
แกมนิรัตน

พฤศจิกายน
256๓
กันยายน
256๔

- นางสาวกรรณิกา
อรรถชัยยะ
- นางสาวอุไรวรรณ
แซโคว
- นางสาววิรลั พัชร
บางโรย

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

หมายเหตุ

๒๑

ที่

งาน / กิจกรรม

วิธีการ / สถานที่

คูณ
- ใหนักเรียนและเขียนสูตรคูณตาม
ตารางที่กำหนด
- จัดทำแบบทดสอบสูตรคูณ ตาม
ระดับชั้น
๓. กิจกรรมยกระดับ
๓.๑ กิจกรรมสะเต็ม
คุณภาพการศึกษา กลุม กิจกรรมทัศนศึกษาสัปดาห
สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
- นำนักเรียนชั้น ป.๔ – ๖ ทัศน
- กิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาสัปดาหวิทยาศาสตร และ
- กิจกรรมทัศนศึกษา
แหลงเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร
สัปดาหวิทยาศาสตร
ในทองถิ่น
- กิจกรรมคายนักดารา ๓.๒ กิจกรรมทัศนศึกษาสัปดาห
ศาสตรตวั นอย
วิทยาศาสตร
- นำนักเรียนชั้น ป.๔ – ๖ ทัศน
ศึกษาสัปดาหวิทยาศาสตร และ
แหลงเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร
ในทองถิ่น
๓.๓ กิจกรรมคายนักดาราศาสตร
ตัวนอย
- ประชุมคณะกรรมการ และ
วางแผนการดำเนินงาน
- จัดคายนักดาราศาสตรตัวนอย
- สรุปผลการดำเนินงาน
๔. กิจกรรมยกระดับ
๔.๑ นิทาน GRADED READING
คุณภาพการศึกษา กลุม สงเสริมการอาน โดยทำเปน
สาระการเรียนรู
BIGBOOK อยางนอย 1 เรื่อง /
ภาษาตางประเทศ
ป / ชั้นเรียน
- นิทาน GRADED
- ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษหา
READING สงเสริมการ หนังสือที่เหมาะกับระดับชั้นที่สอน
อาน โดยทำเปน
จัดทำ BIGBOOK

เวลา

- สูตรคูณในใจ

ผูรับผิดชอบ
- นายพีราวิชญ
คีรีกิ้น
- นายธัชนันท
พวงนุน

พฤศจิกายน
256๓
กันยายน
256๔

- นางสาวพิมพ
วิไล ทองนะ
- นางสาวโรสนีดา
อูมา
- นางสาวชลลดา
หนูนิลปลอดดี

พฤศจิกายน
256๓
กันยายน
256๔

- นางสาวปรัชวัน
คงแกวและครู
กลุมสาระการ
เรียนรู
ภาษาตางประเทศ
ทุกคน

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

หมายเหตุ

๒๒

ที่

งาน / กิจกรรม

วิธีการ / สถานที่

BIGBOOK อยางนอย 1
เรื่อง / ป / ชั้นเรียน
- รวบรวมและจัดทำคลัง
คำศัพทของแตละ
ระดับชั้นจำนวนคำตาม
หลักสูตรกำหนด
- รวบรวมขอสอบหลัง
หนวย (Unit Test) ของ
ทุกหนวย
- ประกวดแขงขัน
วิชาการภาษาอังกฤษใน
โรงเรียน

- หัวหนากลุมสาระ รวบรวม
BIGBOOK มาลงทะเบียน
- นำไปใชและบันทึกผลการใช
๔.๒ รวบรวมและจัดทำคลัง
คำศัพทของแตละระดับชั้น
จำนวนคำตามหลักสูตรกำหนด
- ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษจัดทำ
คลังคำศัพทของชั้นที่ตวั เองสอน
- สงไฟลมาใหหัวหนากลุมสาระ
รวบรวม
- หัวหนากลุมสาระ รวบรวม จัด
รูปเลม
- นำไปใชและบันทึกผลการใช
๔.๓ รวบรวมขอสอบหลังหนวย
(Unit Test) ของทุกหนวย
- ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
รวบรวมขอสอบหลังหนวย (Unit
Test) ของทุกหนวยของชั้นที่
ตัวเองสอน พรินทหรือสงไฟลมา
ใหหัวหนากลุมสาระ
- หัวหนากลุมสาระ รวบรวม
ตรวจสอบความถูกตองของภาษา
รวบรวม จัดเก็บไวที่วิชาการ 1 ชุด
และ สงคืนแตละชั้น
- นำไปใชและบันทึกผลการใช
๔.๔ ประกวดแขงขันวิชาการ
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
- จัดการประกวดกิจกรรมตางๆ
เชน การแขงขันหาคำศัพท
wordsearch การอานเรื่อง การ
คัดลายมือ เปนตน

เวลา

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

หมายเหตุ

๒๓

ที่

งาน / กิจกรรม

๕. กิจกรรมยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- กิจกรรมคัดเลือก
นักเรียนดีศรีภูเก็ต
รักษความเปนไทย
- กิจกรรมคายผูนำ
- กิจกรรมประกวด
มารยาทไทย
๖. กิจกรรมยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ การงานอาชีพ
สุขศึกษาและพลศึกษา
(ดนตรี นาฏศิลป ศิลปะ
พลศึกษา)
- พัฒนาทักษะการเรียนรู
ดานนาฏศิลป
- พัฒนาทักษะการเรียนรู
ดานศิลปะ
- พัฒนาทักษะดานการ
กีฬา
- พัฒนาความเปนเลิศ
ทางวิชาการ

วิธกี าร / สถานที่

เวลา

ผูร บั ผิดชอบ

๕.๑ กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนดี
ศรีภูเก็ต รักษความเปนไทย
๕.๒ กิจกรรมคายผูน ำ
เขาคายผูนำ
๕.๓ กิจกรรมประกวดมารยาท

พฤศจิกายน
256๓
กันยายน
256๔

- นายจิตตรง
ธนันชัย
- นายกีรติ
พรหมนรา

๖.๑ พัฒนาทักษะการเรียนรูดาน
นาฏศิลป
- พัฒนาทักษะการเรียนรูดาน
นาฏศิลปไทย และนาฏศิลป
ทองถิน่
- พัฒนาซอมแซม/จัดซื้อ อุปกรณ
เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ
นาฏศิลปไทย
- พัฒนาทักษะความเปนเลิศ
ทางดานนาฏศิลปไทยและเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแขงขัน
ในกิจกรรมตางๆ
๖.๒ พัฒนาทักษะการเรียนรูดาน
ศิลปะ
- พัฒนาทักษะการเรียนรูดาน
ทัศนศิลป ศิลปะทองถิ่น การทำผา
มัดยอม และปะติมากรรม
- พัฒนาทักษะความเปนเลิศ
ทางดานศิลปะและเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแขงขัน ใน
กิจกรรมตางๆ

พฤศจิกายน
256๓ กันยายน
256๔

- นางสาววิรัลพัชร
บางโรย
- นางสาวเครือวัลย
เชาวเฉลิมพงศ
- นายอิทธิพล
ศรีเรืองรัตน

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

หมาย
เหตุ

๒๔

ที่

งาน / กิจกรรม

๗. กิจกรรมยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัย
- สงเสริมสุขภาพ
นักเรียน
- เวทีคนเกง
- หนูนอยคุณธรรม
- หนูนอยรักการอาน
- สัปดาหวิทยาศาสตร
นอย
- English to day

วิธีการ / สถานที่
๖.๓ พัฒนาทักษะดานการกีฬา
จัดซื้ออุปกรณกีฬาเพื่อพัฒนา
ทักษะทางดานกีฬา
๖.๔ พัฒนาความเปนเลิศทาง
วิชาการ
- การพัฒนาแหลงเรียนรูดาน
อาชีพนอกหองเรียน
- สงเสริมการเรียนรูดานอาชีพ
นอกหองเรียน
๗.๑ สงเสริมสุขภาพนักเรียน
- ฝกใหนักเรียนมีความรูในการ
รักษาความสะอาดรางกายและ
เครื่องแตงกาย (ทุกวันจันทรแรก
ของเดือน หลังเลิกแถว ใชเวลา
30 นาที)
-ฝกสุขนิสัยในการปฏิบัติตามสุข
บัญญัติ ในชีวิตประจำวัน การ
รักษาความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
จากการเลน การทำกิจกรรม
(ทุกวันจันทรที่สองของเดือน หลัง
เลิกแถว ใชเวลา 30 นาที)
-ใหความรูในการดูแลรักษา และ
การปฏิบัตติ นใหปลอดภัยจาก
โรคภัยไขเจ็บ (ทุกวันจันทรทสี่ าม
ของเดือน หลังเลิกแถว ใชเวลา
30 นาที)
-ออกกำลังกายตอนเชาโดย
หมุนเวียนกิจกรรม เชน เตนแอ
โรบิค วิ่งรอบสนาม กายบริหาร
เปนตน (หลังเลิกแถวทุกวัน ใช
เวลา 20 นาที)

เวลา

ผูรับผิดชอบ

พฤศจิกายน
256๓ กันยายน
256๔

- นางศิริรัตน
สารบุตร
- นางอัจฉรา นำพา
- นางสาวจามจุรี
ฤทธหมุน
- นางสาวเปาซียะห
อีดือเระ

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

หมาย
เหตุ

๒๕

ที่

งาน / กิจกรรม

วิธีการ / สถานที่

เวลา

ผูรับผิดชอบ

๗.๒ เวทีคนเกง
- นักเรียนแตละหองเรียนสง
ตัวแทนออกมาเลาขาว/นิทาน/
แสดงความสามารถพิเศษ วันละ
3 คน หนาชั้นเรียนของตนเอง
โดยมีครูประจำชั้นเปนผูบันทึกการ
ออกมาของนักเรียนแตละคน ใน
แตละวัน ซึ่งนักเรียนที่ออก
มาแลวจะไดออกมาอีกครั้งเมื่อ
เพื่อนคนอื่น ๆ ออกมาครบแลว
- จัดกิจกรรมการแสดงของ
นักเรียนเพื่อเขารวมกิจกรรมของ
โรงเรียนและชุมชน
๗.๓ หนูนอยคุณธรรม
- อบรมคุณธรรม – จริยธรรมที่
เหมาะสมกับนักเรียนระดับชัน้
อนุบาล (ทุกวันศุกรแรกของเดือน
หลังเลิกแถว ใชเวลา 30 นาที)
- อบรมเกี่ยวกับมารยาทในการ
เดิน การไหว การแตงกาย และ
การพูดที่เหมาะสมกับนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล (ทุกวันศุกร
สุดทายของเดือน หลังเลิกแถว
ใชเวลา 30 นาที)
๗.๔ กิจกรรมหนูนอยรักการอาน
- จัดมุมหนังสือ
- ใหผูปกครองยืมหนังสือนิทานไป
อานใหหนูนอยฟงโดยหมุนเวียน
กันใหครบทุกคนทุกเรื่อง
- ใหนักเรียนเลาใหเพื่อนๆและ
คุณครู ฟง
๗.๕ สัปดาหวิทยาศาสตรนอย
จัดเตรียมกิจกรรมการทดลอง
วิทยาศาสตรจำนวน 20
กิจกรรม
แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

หมายเหตุ

๒๖

ที่

งาน / กิจกรรม

วิธีการ / สถานที่

๗.๖ English to day
- จัดเตรียมกิจกรรมการครูประจำ
ชั้นแตละหองเรียนจัดตารางการ
ออกมานำเสนอคำศัพท
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
- ครูประจำชั้นศึกษาคนควา
คำศัพทภาษาอังกฤษ ความหมาย
และตัวอยางประโยคพรอมคำแปล
เตรียมไวใหนักเรียน
- ครูประจำชั้นสอนนักเรียนพูด
คำศัพท คำแปล และ
ประโยค ใหกับนักเรียนคนที่จะ
นำเสนอในวันรุงขึ้น
- นักเรียนนำเสนอคำศัพท
๘. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตร - การพัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารี
นารี สำรอง และสามัญ
- กิจกรรมแนะแนว
- การเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ สำรอง และการอยูคายแรมคืน
สาธารณะประโยชน
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ
- กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมวิชาการ
- การพัฒนากิจกรรมแนะแนวตาม
หลักสูตร
- แนะแนวอาชีพและการศึกษาตอ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน
- จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน ใน
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
กิจกรรมทัศนศึกษา
- หนูนอยนักสำรวจ
- ศึกษาแหลงเรียนรูทองถิ่น
กิจกรรมวิชาการ
- พัฒนาทักษะความเปนเลิศและ
เพิ่มขีดความสามารถทางการ

เวลา

พฤศจิกายน
256๓ กันยายน
256๔

ผูรับผิดชอบ

- นายจิตตรง
ธนันชัย
- นายกีรติ
พรหมนรา

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

หมายเหตุ

๒๗

ที่

งาน / กิจกรรม

วิธีการ / สถานที่

เวลา

ผูรับผิดชอบ

พฤศจิกายน
256๓
กันยายน
256๔

- นางสาวจิราพร
ทองสุย
- นางสาวอุไร
วรรณ แซโคว
- ครูผูรับผิดชอบ
กิจกรรมชุมนุมแต
ละกิจกรรม

พฤศจิกายน
256๓
กันยายน
256๔

- นางสาวปรัชวัน
คงแกว
-นายกีรติ
พรหมนรา

แขงขัน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๙. กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู
- ชุมนุม
- รักษการอาน

๑๐ กิจกรรมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
- สงเสริมใหนักเรียน
ตระหนักในคุณธรรม
จริยธรรม
- อานนิทาน
ภาษาอังกฤษ

1.๑ ชุมนุม
- จัดทำขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ความสนใจ ความถนัด และความ
ตองการของผูเรียนเปน
รายบุคคล
- จัดตั้งชุมนุม ตามความสามารถ
ของครูผูสอน และตามความสนใจ
ของนักเรียน
- นักเรียนเลือกเขารวมกิจกรรม
ชุมนุมตามความสนใจ
- จัดซื้อวัสดุ-อปกรณ สำหรับ
ดำเนินกิจกรรม
- ดำเนินการจัดการเรียนรู ตาม
วัตถุประสงคของแตละชุมนุม
๑๐.๑ สงเสริมใหนักเรียน
ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
- สวดมนตประจำสัปดาห
๑๐.๒ อานนิทานภาษาอังกฤษ
- จัดเตรียมนิทานที่เหมาะกับ
ระดับชั้น
-ประสานความรวมมือกับครู
ประจำชั้นนำเครื่องมือไปใชในการ
ดำเนินกิจกรรม

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

หมายเหตุ

๒๘

6. งบประมาณและทรัพยากร
ที่
1

๒

๓

จำแนกตามหมวดรายจาย
คำชี้แจง/รายการ
การใช
บุคลากร
ดำเนินงาน
ลงทุน
งบประมาณและ คาจาง ตอบ ใชสอย
วัสดุ
สาธา ครุภัณฑ ที่ดินฯ
ทรัพยากร
แทน
ฯ
กิจกรรมยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา กลุม
สาระการเรียนรู
ภาษาไทย
- กิจกรรมฝก
๒,๐๐๐
ทักษะการอาน
และการเขียน
รวม
๒,๐๐๐
กิจกรรมยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา กลุม
สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร
- พัฒนานักเรียน
๒,๐๐๐
ดานการ
ดำเนินการและ
การแกปญหา
- สูตรคูณในใจ
๑,๐๐๐
รวม
๓,๐๐๐
กิจกรรมยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา กลุม
สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร
- กิจกรรมสะเต็ม
- 3,๐๐0 7,๐๐๐
- กิจกรรมทัศน
๑๕,๐๐๐
ศึกษาสัปดาห

รวม

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๑,๐๐๐
๓,๐๐๐

10,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๒๙

ที่

คำชี้แจง/รายการ
บุคลากร
การใชงบประมาณ
คาจาง
และทรัพยากร

วิทยาศาสตร
- กิจกรรมคายนัก
ดาราศาสตรตัว
นอย
รวม
๔ กิจกรรมยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
กลุมสาระการ
เรียนรู
ภาษาตางประเทศ
- นิทาน GRADED
READING สงเสริม
การอาน โดยทำ
เปนBIGBOOK
อยางนอย 1 เรื่อง
/ ป / ชัน้ เรียน
- รวบรวมและ
จัดทำคลังคำศัพท
ของแตละระดับชั้น
จำนวนคำตาม
หลักสูตรกำหนด
- รวบรวมขอสอบ
หลังหนวย (Unit
Test) ของทุก
หนวย

ตอบ
แทน

จำแนกตามหมวดรายจาย
ดำเนินงาน
ลงทุน
ใชสอย
วัสดุ
สาธา ครุภัณฑ ที่ดินฯ
ฯ

รวม

-

-

-

๕,๐๐๐

-

-

-

๕,๐๐๐

-

-

๓,๐๐๐

๒๗,๐๐๐

-

-

-

๓๐,๐๐๐

-

-

-

๒,๐๐๐

-

-

-

๒,๐๐๐

-

-

-

๑,๐๐๐

-

-

-

๑,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๓๐

คำชีแ้ จง/รายการ
บุคลากร
ที่ การใชงบประมาณ
คาจาง
และทรัพยากร
- ประกวดแขงขัน
วิชาการ
ภาษาอังกฤษใน
โรงเรียน
รวม
๕ กิจกรรมยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
กลุมสาระการ
เรียนรูส ังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- กิจกรรมคัดเลือก
นักเรียนดีศรีภูเก็ต
รักษความเปนไทย
- กิจกรรมคายผูนำ
รวม
๖. กิจกรรมยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
กลุมสาระการ
เรียนรูศ ิลปะ
การงานอาชีพ สุข
ศึกษาและพล
ศึกษา
(ดนตรี นาฏศิลป
ศิลปะ พลศึกษา)
- พัฒนาทักษะการ
เรียนรูดาน

-

ตอบ
แทน
-

-

-

-

-

จำแนกตามหมวดรายจาย
ดำเนินงาน
ลงทุน
ใชสอย
วัสดุ
สาธา ครุภัณฑ ที่ดินฯ
ฯ
๒,๐๐๐
-

๑,๕๐๐

รวม
๒,๐๐๐

๕,๐๐๐

-

-

-

๕,๐๐๐

๕๐๐

-

-

-

๒,๐๐๐

-

๒,๐๐๐ ๕,๐๐๐

๓,๐๐๐

-

-

-

๑๐,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

๖,๕๐๐

๓,๕๐๐

-

-

-

๑๒,๐๐๐

-

-

-

๕,๐๐๐

-

-

-

๕,๐๐๐

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๓๑

คำชี้แจง/รายการ
บุคลากร
ที่ การใชงบประมาณ
คาจาง
และทรัพยากร
นาฏศิลป
- พัฒนาทักษะการ
เรียนรูดานศิลปะ
- พัฒนาทักษะดาน
การกีฬา
- พัฒนาความเปน
เลิศทางวิชาการ
รวม
๗. กิจกรรมยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัย
- สงเสริมสุขภาพ
นักเรียน
- เวทีคนเกง
- หนูนอยคุณธรรม
- หนูนอยรักการ
อาน
- สัปดาห
วิทยาศาสตรนอย
- English to
day
รวม
๘. กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
- กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมเพื่อ
สังคมและ

ตอบ
แทน

จำแนกตามหมวดรายจาย
ดำเนินงาน
ลงทุน
ใชสอย
วัสดุ สาธา ครุภัณฑ ที่ดนิ ฯ
ฯ
-

-

รวม

-

-

-

๒,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

-

-

-

๓,๐๐๐

-

-

-

๓,๐๐๐

-

-

-

๒,๐๐๐

-

-

-

๒,๐๐๐

-

-

-

๑๒,๐๐๐

-

-

-

๑๒,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๕,๐๐๐

-

-

-

๕,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๕,๐๐๐

-

-

-

๕,๐๐๐

-

-

๓๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

-

-

-

๓๕,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๓๒

คำชี้แจง/รายการ
บุคลากร
ที่ การใชงบประมาณ
คาจาง
และทรัพยากร

ตอบ
แทน
-

จำแนกตามหมวดรายจาย
ดำเนินงาน
ลงทุน
ใชสอย
วัสดุ สาธา ครุภัณฑ ที่ดิน
ฯ
ฯ
-

รวม

สาธารณะ
ประโยชน
- กิจกรรมทัศน
๑,๕๐๐
๘๕,๐๐๐
๙๓,๕๐๐
ศึกษา
รวม
๑๒๓,๕๐๐ ๖,๕๐๐
๑๓๐,๐๐๐
๙. กิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู
- ชุมนุม
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
- รักษการอาน
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
รวม
๑๕,๐๐๐
๑๐ กิจกรรม
. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค
- สงเสริมให
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
นักเรียนตระหนัก
ในคุณธรรม
จริยธรรม
- อานนิทาน
ภาษาอังกฤษ
๕,๐๐๐
รวม
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐ ๑๓๓,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐
รวมงบประมาณที่ใช
๒๑๙,๐๐๐
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ ใชงบประมาณคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จำนวน ๒๑๙,๐๐๐ บาท

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๓๓

7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
๑. ผูเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปที่๑-๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ใน 8 กลุมสาระการเรียนรูสูงขึ้น
๒. ผูเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปที่๑-๖ มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูเ รียน ระดับดี ขึ้น
ไป
๓. ผูเรียนระดับปฐมวัย มี
พัฒนาการทั้ง ๔ ดาน ในระดับ
ดี ขึ้นไป
๔. ผูเรียนมีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอน

วิธีวัดและ
ประเมินผล
ตรวจสอบ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบตรวจสอบ

ตรวจสอบ

แบบตรวจสอบ

ตรวจสอบ

แบบตรวจสอบ

สังเกต

แบบสังเกต

ผูรับผิดชอบ
คณะครู
โรงเรียน
บานฉลอง
คณะครู
โรงเรียน
บานฉลอง
คณะครู
โรงเรียน
บานฉลอง
คณะครู
โรงเรียน
บานฉลอง

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ

๑. ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการใน 8 กลุม สาระการเรียนรู
๒. ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
๓. ผูเรียนระดับปฐมวัยรอยละ มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา

ลงชื่อ.........................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวกรรณิกา อรรถชัยยะ)
หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ………………………………………ผูอนุมัติโครงการ
(นายตอตระกูล พรมนุน )
ผูอำนวยการโรงเรียนบานฉลอง

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๓๔

ชื่อโครงการ โครงการแขงขันทักษะวิชาการและการพัฒนาผูเรียนอยางยั่งยืน

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม

( ) งานประจำ ( / ) โครงการตอเนื่อง ( ) โครงการใหม
( ) กิจกรรมใหม ( ) กิจกรรมตอเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 256๓ – กันยายน 256๔
ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวกรรณิกา อรรถชัยยะ
สนองกลยุทธโรงเรียน
ขอที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ขอที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
สนอง สมศ. ขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
ปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนสำคัญ

1. หลักการและเหตุผล

ในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ถือวาเปน
กระบวนการสำคัญ ที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แลว การจัดการ
เรียนรูตองยึดผูเรียนเปนสำคัญ เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรูโดยใชแหลงเรียนรู และวิธีการ
เรียนรูที่หลากหลาย สรุปองคความรูไดดวยตัวเอง การแขงขันทักษะทางวิชาการนักเรียนเปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่
สง เสริมใหนั กเรียน ครู ผูบริห าร และบุ คลากรทางการศึกษาได ลงมือปฏิบั ติ เรียนรู และแก ไขป ญ หาตาม
สถานการณ ไ ด เป น อย า งดี และเป น การส ง เสริ ม นั ก เรี ย น ครู ผู บ ริ ห าร และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี
ความสามารถดานตางๆ ไดมีโอกาสแสดงออกอยางเต็มศักยภาพ
โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ไดตระหนัก และเห็นความสำคัญ
ของกิจกรรมดังกลาวจึงจัดทำโครงการนี้ เพื่อสงเสริมนักเรียนพัฒนาทักษะทางวิชาการ เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแขงขัน มุงสูความเปนเลิศ และการพัฒนาผูเรียนอยางยั่งยืน

2. วัตถุประสงค

๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถในดานวิชาการ
๒. เพือ่ ให ครู ผูบริหาร นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ และ
นำกลับมาประยุกตใชกับงานที่รับผิดชอบ
๓. เพื่อพัฒนาผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๓๕

3. เปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ ๒-๓ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ รอยละ ๑๐๐ ที่เขารวมกิจกรรมการ
แขงขันทักษะวิชาการ มีประสบการณเพิ่มขึ้น
๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ และ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ รอยละ ๑๐๐ เขารับการสอนเสริม
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนเกิดมีทักษะและไดรับประสบการณตรงจากการเขารวมแขงขันทักษะวิชาการ
๒. ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (RT , NT , O-Net) สูงขึ้นรอยละ 3

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม/เวลา
ที่
งาน / กิจกรรม
1 ประชุมกำหนดโครงการ

เวลา
กันยายน 256๓

2 ขออนุมัติโครงการ
3 ประชุมครูชี้แจงโครงการ

ตุลาคม 256๓
ตุลาคม 256๓

4 ดำเนินการตามโครงการ

พฤศจิกายน 256๓
ถึง กันยายน 256๔

5 รายงานผลการดำเนิน
กิจกรรมโครงการ
6 นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
สำหรับการปฏิบัตงิ านในป
ตอไป

มีนาคม ๒๕๖๔
กันยายน 256๔
กันยายน 256๓

ผูร ับผิดชอบ
นางสาวกรรณิกา อรรถชัยยะ
และหัวหนาชวงชั้น
นางสาวกรรณิกา อรรถชัยยะ
นางสาวกรรณิกา อรรถชัยยะ
และหัวหนาชวงชั้น
กลุมงานวิชาการ
และคณะครูโรงเรียนบานฉลอง

หมายเหตุ

นางสาวกรรณิกา อรรถชัยยะ
และหัวหนาชวงชั้น
นางสาวกรรณิกา อรรถชัยยะ
และคณะครูโรงเรียนบานฉลอง

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๓๖

5. แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม
ที่

งาน / กิจกรรม

1 กิจกรรมการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการระดับ
เขตพื้นที่/ระดับจังหวัด
- การแขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่
- การแขงขันที่หนวยงาน
และองคกรตางๆจัด

วิธีการ / สถานที่

1.๑ การแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่
- ฝกซอมและนำนักเรียนเขารวม
การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ณ ศูนยการแขงขัน
ตางๆ
๑.๒ การแขงขันที่หนวยงานและ
องคกรตางๆจัด
- การแขงขันตอบปญหา
สารานุกรมไทย
- การแขงขันตอบปญหา/วาดภาพ
วันสหกรณไทย
- การแขงขันอื่นๆ
๒ กิจกรรมการแขงขัน
๒.๑ การแขงขันศิลปหัตถกรรม
ทักษะทางวิชาการระดับ นักเรียนระดับภาค/ชาติ
ภาค/ชาติ
- ฝกซอมและนำนักเรียนเขารวม
- การแขงขัน
การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค/ชาติ
ระดับภาค/ชาติ
๒.๒ การแขงขันที่หนวยงานและ
- การแขงขันที่หนวยงาน องคกรตางๆจัด
และองคกรตางๆจัด

เวลา

ผูรับผิดชอบ

พฤศจิกายน
256๓
กันยายน
256๔

คณะครูโรงเรียน
บานฉลอง

พฤศจิกายน
256๓
กันยายน
256๔

คณะครูโรงเรียน
บานฉลอง

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

หมายเหตุ

๓๗

ที่

งาน / กิจกรรม

๓ กิจกรรมพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ
- การพัฒนาผล
ความสามารถในการอาน
(Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
- การพัฒนาผลการ
ทดสอบระดับชาติ
(National Test: NT)
ความสามารถพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาที่ 3
- การพัฒนาผลการ
ทดสอบระดับชาติ (ONet) ความสามารถ
พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษา
ที่ ๖

วิธีการ / สถานที่

เวลา

ผูร ับผิดชอบ

๓.๑ การพัฒนาผลความสามารถ
ในการอาน (Reading Test :
RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
- ฝกพัฒนาและจัดทำแบบฝก
ทักษะการอานรูเ รื่อง
- ฝกพัฒนาและจัดทำแบบฝก
ทักษะการอานออกเสียง
- ลูกหัดอานทั้งที่โรงเรียนและที่
บาน
๓.๒ การพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ (National Test:
NT) ความสามารถพื้นฐาน ชัน้
ประถมศึกษาที่ 3
- สอนเสริมและจัดทำแบบฝก
ทักษะดานคณิตศาสตร
- สอนเสริมและจัดทำแบบฝก
ทักษะดานภาษาไทย
๓.๓ การพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-Net)
ความสามารถพื้นฐาน ชัน้
ประถมศึกษาที่ ๖
- จัดทำแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนา
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net)
ความสามารถพื้นฐาน ชั้น
ประถมศึกษาที่ ๖
- สอนเสริม ติวเขมโอเน็ต
- คายสอนเสริม ติวเขมโอเน็ต
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
จำนวน ๕ วัน

พฤศจิกายน
256๓
กันยายน
256๔

คณะครูโรงเรียน
บานฉลอง

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

หมายเหตุ

๓๘

6. งบประมาณและทรัพยากร
คำชี้แจง/รายการ
บุคลากร
ที่ การใชงบประมาณ
คาจาง
และทรัพยากร
1. กิจกรรมการ
แขงขันทักษะทาง
วิชาการระดับเขต
พื้นที่/ระดับ
จังหวัด
- การแขงขัน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พื้นที่
- การแขงขันที่
หนวยงานและ
องคกรตางๆจัด
รวม
๒. กิจกรรมการ
แขงขันทักษะทาง
วิชาการระดับ
ภาค/ชาติ
- การแขงขัน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับ
ภาค/ชาติ
- การแขงขันที่
หนวยงานและ
องคกรตางๆจัด
รวม

ตอบ
แทน

จำแนกตามหมวดรายจาย
ดำเนินงาน
ลงทุน
ใชสอย
วัสดุ
สาธา ครุภัณฑ ที่ดินฯ
ฯ

รวม

-

-

๒๐,๐๐๐

๑๐.๐๐๐

-

-

-

๓๐,๐๐๐

-

-

๓,๐๐๐

๗,๐๐๐

-

-

-

๑๐,๐๐๐

-

-

๓๓,๐๐๐

๑๗,๐๐๐

-

-

-

๕๐,๐๐๐

-

-

๔๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

-

-

-

๔๕,๐๐๐

-

-

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

-

-

-

๑๕,๐๐๐

-

-

๕๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

-

-

-

๖๐,๐๐๐

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๓๙

คำชี้แจง/รายการ
บุคลากร
ที่ การใชงบประมาณ
คาจาง
และทรัพยากร

ตอบ
แทน

จำแนกตามหมวดรายจาย
ดำเนินงาน
ลงทุน
ใชสอย
วัสดุ
สาธา ครุภัณฑ ที่ดินฯ
ฯ

๓. กิจกรรมพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ระดับชาติ
- การพัฒนาผล
๖,๐๐๐
ความสามารถใน
การอาน (Reading
Test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1
- การพัฒนาผล
๘,๐๐๐
การทดสอบ
ระดับชาติ
(National Test:
NT) ความสามารถ
พื้นฐาน ชั้น
ประถมศึกษาที่ 3
๑๖,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
- การพัฒนาผล
การทดสอบ
ระดับชาติ (O-Net)
ความสามารถ
พื้นฐาน ชั้น
ประถมศึกษาที่ ๖
๑๖,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐
รวม
๙๙,๐๐๐
รวมงบประมาณทีใ่ ช
๕๑,๐๐๐
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ ใชงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

รวม

-

๖,๐๐๐

-

๘,๐๐๐

-

๒๖,๐๐๐

-

๔๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๔๐

7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. ผลการแขงขันทักษะทางดาน
วิชาการ
๒. ผลความสามารถในการอาน
(Reading Test : RT)
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผล
การสอบวัดระดับชาติ

วิธีวัดและ
ประเมินผล
ผลการเขารวม
แขงขันวิชาการ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสรุปผลการเขารวม
แขงขันวิชาการ

ผลการทดสอบ
แบบสรุปผลการทดสอบ
สามารถในการ
สามารถในการอาน
อาน
ผลการทดสอบทาง
แบบสรุปผล
การศึกษา
การทดสอบ
ระดับชาติขั้น
ทางการศึกษา
พื้นฐาน
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ผูรับผิดชอบ
ครูผูควบคุม/
ผูรับผิดชอบ
การแขงขัน
กลุมงาน
วิชาการ
กลุมงาน
วิชาการ

8. ผลทีค่ าดวาจะไดรับ

๑. นักเรียนเกิดมีทักษะและไดรบั ประสบการณตรงจากการเขารวมแขงขันทักษะวิชาการ
๒. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีความมั่นใจในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
๓. โรงเรียนไดรับการยอมรับจากหนวยงานตนสังกัด ผูปกครองและชุมชน

ลงชื่อ.........................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวกรรณิกา อรรถชัยยะ)
หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ………………………………………ผูอนุมัติโครงการ
(นายตอตระกูล พรมนุน)
ผูอำนวยการโรงเรียนบานฉลอง

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๔๑

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม

ชื่อโครงการ โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร

( ) งานประจำ ( / ) โครงการตอเนื่อง ( ) โครงการใหม
( ) กิจกรรมใหม ( ) กิจกรรมตอเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 256๓ – กันยายน 256๔
ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวจิราพร ทองสุย
สนองกลยุทธโรงเรียน
ขอที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ขอที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา
ขอที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอที่ ๕ พัฒนาเสริมสรางคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา
สนอง สมศ. ขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนสำคัญ
ปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนสำคัญ

1. หลักการและเหตุผล

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) มีวิสัยทัศน มุง พัฒ นา
ผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกำลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสำนึก
ในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปน ประมุข มีความรูและทักษะพื้น ฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูแ ละพัฒนา
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จะตองเสริมสราง พัฒนา หลอหลอม ปลูกฝงให
ผูเรียน มีลั กษณะที่ พึง ประสงคตามที่ หลักสูตรตอ งการ และสอดคลองกับ ความตองการของสัง คม การจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม และมีการบูรณาการระหวางกลุมสาระฯ และมุงเนนใหนักเรียนมีสวน
รวมลงมือปฏิบัติ สามารถหาคำตอบและหาความรูตางๆ ไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง
โรงเรียนบานฉลอง ไดตระหนัก และเห็น ความสำคัญ ดังกลาวจึง จัดทำโครงการนี้ เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ โดยมุงสงเสริมผูเรียนในทุกๆดาน และสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนใหนักเรียนรูจักใฝหาความรู แสดงความรูความสามารถอยางเต็มที่ กลาแสดงออก รูจักกาลเทศะ
ปฏิบัติตนตามมารยาทสังคมไดอยางถูกตอง เคารพกฎกติกา และมีน้ำใจนักกีฬา

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๔๒

2. วัตถุประสงค

๑. เพื่อจัดกิจกรรมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอยางเต็มตามศักยภาพ
มีคุณภาพตามหลักสูตร และมีความสุขกับการเรียนรู
๒. เพื่ อเป ดโอกาสใหนัก เรียนเรียนไดแสดงความรู ความสามารถดานตางๆ และมีความภาคภู มิใจใน
ความสำเร็จของตน
๓. เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา และใชประโยชนจากแหลงเรียนรูใหเกิดประโยชนมากที่สุด
๔. เพื่อเผยแพรผลงานของนักเรียนและครู สูชุมชน

3. เปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. รอยละ ๗๐ ของนักเรียนทั้งหมด ไดพัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัด
๒. รอยละ ๗๐ ของนักเรียนทั้งหมด ไดแสดงออกถึงความสามารถและมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของ

ตน
๓. รอยละ ๘๐ ของนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจ ในการใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูภายในสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนไดรับการพัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอยางเต็มตามศักยภาพ
๒. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตน และผูปกครองมีความภาคภูมิใจในตัวบุตรหลาน
๓. นักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนไดใชประโยชนจากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม/เวลา
ที่
งาน / กิจกรรม
1 ประชุมกำหนดโครงการ
2 ขออนุมัติโครงการ
3 ประชุมครูชี้แจงโครงการ

เวลา
กันยายน 256๓
ตุลาคม 256๓
ตุลาคม 256๓

4 ดำเนินการตามโครงการ

พฤศจิกายน 256๓
ถึง กันยายน 256๔
มีนาคม ๒๕๖๔
กันยายน 256๔

5 รายงานผลการดำเนิน
กิจกรรมโครงการ

ผูรับผิดชอบ
นางสาวจิราพร ทองสุย
นางสาวจิราพร ทองสุย
นางสาวจิราพร ทองสุย และ
ผูรับผิดชอบกิจกรรม
นางสาวจิราพร ทองสุย
และคณะครูโรงเรียนบานฉลอง
นางสาวจิราพร ทองสุย
และผูรับผิดชอบกิจกรรม

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๔๓

ที่
งาน / กิจกรรม
6 นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
สำหรับการปฏิบัติงานในป
ตอไป

เวลา
กันยายน 256๓

ผูรับผิดชอบ
นางสาวจิราพร ทองสุย
และผูรับผิดชอบกิจกรรม

หมายเหตุ

5. แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม
ที่

งาน / กิจกรรม

๑. กิจกรรมบัณฑิตนอย
- บัณฑิตนอยผูสำเร็จ
การศึกษาระดับปฐมวัย
- บัณฑิตนอยผูสำเร็จ
การศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖
- มอบเกียรติบัตรแก
นักเรียนดีเดน

๒. กิจกรรมเปดบาน
วิชาการ
- ผลงานดีเดนของ
โรงเรียนบานฉลอง
- ตลาดนัดวิชาการ

วิธีการ / สถานที่

เวลา

ผูรับผิดชอบ

๑.๑ บัณฑิตนอยผูส ำเร็จ
การศึกษาระดับปฐมวัย
- วางแผนและประสานงานเพื่อ
การจัดเตรียมงาน
- มอบวุฒิบัตรผูสำเร็จการศึกษา
ระดับปฐมวัย
๑.๒ บัณฑิตนอยผูสำเร็จ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๖
- วางแผนและประสานงานเพื่อ
การจัดเตรียมงาน
- มอบวุฒิบัตรผูสำเร็จการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๑.๓ มอบเกียรติบัตรแกนักเรียน
ดีเดน
- มอบเกียรติบัตรแกนักเรียนที่มี
ผลการเรียนดีเดน
- มอบเกียรติบัตรแกนักเรียนที่ทำ
คุณประโยชนใหกับโรงเรียน
๒.๑ ผลงานดีเดนของโรงเรียน
บานฉลอง
- นิทรรศการรางวัลเกียรติยศบาน
ฉลอง
- จัดแสดงผลงานดีเดนที่ทาง

มีนาคม
๒๕๖๔

- นางสาวจามจุรี
ฤทธหมุน
- นางสาวโฉมศรี
ศรีสุวรรณ
- คณะครูโรงเรียน
บานฉลองทุกคน

กุมภาพันธ
มีนาคม
256๔

- นางสาวจิราพร
ทองสุย
- หัวหนากลุม
สาระการเรียนรู
- ครูผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

หมายเหตุ

๔๔

ที่

งาน / กิจกรรม

๓. กิจกรรมจัดซื้อของเลน
ของใชพัฒนาทักษะ ๔
ดานของปฐมวัย

๔. กิจกรรมพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม
- สื่อการสอน
- นวัตกรรม

๕. กิจกรรมกีฬา
- เขารวมแขงขันกีฬา
สพป.ภูเก็ต

วิธีการ / สถานที่
โรงเรียนไดรับในรอบปการศึกษา
๓.๒ ตลาดนัดวิชาการ
- แนะแนวการศึกษาตอ
- จัดนิทรรศการและการแสดงผล
งานดีเดน ของแตละกลุมสาระการ
เรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- นำเสนอ Best Practice ของแต
ละกลุมสาระการเรียนรู/ชุมนุม
๓.๑ กิจกรรมจัดซื้อของเลนของ
ใชพัฒนาทักษะ ๔ ดานของ
ปฐมวัย
- จัดซื้ออุปกรณ ของเลน ของใชที่
จำเปนสำหรับการฝกทักษะของ
นักรียน
๔.๑ สื่อการสอน/นวัตกรรม
-วางแผนการดำเนินผลิตสื่อ/
นวัตกรรม
-จัดซื้อวัสดุ-อปกรณ สำหรับ
ดำเนินกิจกรรม
-จัดทำแบบบันทึกการใชสื่อตาม
กลุมสาระการเรียนรู
-นำเสนอสื่อ/นวัตกรรมของ
ครูผูสอนแตละกลุมสาระ
- การแขงขันกรีฬา/กรีฑา
- ขบวนพาเหรด

เวลา

ผูรับผิดชอบ
กิจกรรมชุมนุมแต
ละกิจกรรม

พฤศจิกายน
256๓
กันยายน
256๔

- นางสาวจามจุรี
ฤทธิ์หมุน
- นางสาวศิริรัตน
สารบุตร

พฤศจิกายน
256๓
กันยายน
256๔

- นางสาวมุจลินท
ธิยะภูมิ
-หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู

กันยายน
256๔

- คณะครูโรงเรียน
บานฉลอง

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

หมายเหตุ

๔๕

6. งบประมาณและทรัพยากร
คำชี้แจง/รายการ
บุคลากร
ที่ การใชงบประมาณ
คาจาง
และทรัพยากร
๑. กิจกรรมบัณฑิต
นอย
- บัณฑิตนอย
ผูสำเร็จการศึกษา
ระดับปฐมวัย
- บัณฑิตนอย
ผูสำเร็จการศึกษา
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖
- มอบเกียรติบัตร แกนักเรียนดีเดน
รวม
๒ กิจกรรมเปดบาน
วิชาการ
- ผลงานดีเดนของ
โรงเรียนบานฉลอง
- ตลาดนัดวิชาการ
รวม
๓. กิจกรรมจัดซื้อ
ของเลนของใช
พัฒนาทักษะ ๔
ดานของปฐมวัย
รวม
๔. กิจกรรมพัฒนา
สื่อ/นวัตกรรม
-วัสดุผลิตสื่อ/
นวัตกรรม

ตอบ
แทน

จำแนกตามหมวดรายจาย
ดำเนินงาน
ลงทุน
ใชสอย
วัสดุ
สาธา ครุภัณฑ ที่ดินฯ
ฯ

รวม

-

๓,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

-

-

-

๑๓,๐๐๐

-

๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐

-

-

-

๑๕,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

-

-

๒,๐๐๐

-

-

-

๖,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐

-

-

-

๓๐,๐๐๐

-

-

๒,๐๐๐

๓,๐๐๐

-

-

-

๕,๐๐๐

-

-

๒๕,๐๐๐
๒.๐๐๐ ๒๘,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

-

-

-

๒๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

๓๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

-

๓๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๔๖

คำชี้แจง/รายการ
บุคลากร
ที่ การใชงบประมาณ
คาจาง
และทรัพยากร

ตอบ
แทน
-

จำแนกตามหมวดรายจาย
ดำเนินงาน
ลงทุน
ใชสอย
วัสดุ
สาธา ครุภัณฑ ที่ดินฯ
ฯ
๔๐,๐๐๐
-

รวม
๕. กิจกรรมกีฬา
๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
- เขารวมแขงขัน
กีฬา สพป.ภูเก็ต
รวม
๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
๑๓,๐๐๐ ๑๓๗,๐๐๐
รวมงบประมาณที่ใช
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ ใชงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

รวม
๔๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐

7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. นักเรียนไดพฒ
ั นาตนเองตาม
ความสนใจและความถนัด
๒. นักเรียนแสดงออกถึง
ความสามารถและมีความ
ภาคภูมิใจในความสำเร็จของตน
๓. นักเรียน ครู ผูปกครอง และ
ชุมชน มีความพึงพอใจ ในการใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป

วิธีวัดและ
ประเมินผล
สัมภาษณ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสัมภาษณ

สอบถาม
สังเกต

แบบสอบถาม
แบบสังเกต

สอบถาม
สังเกต

แบบสอบถาม
แบบสังเกต

ผูรับผิดชอบ
คณะครู
โรงเรียน
บานฉลอง
คณะครู
โรงเรียน
บานฉลอง
คณะครู
โรงเรียน
บานฉลอง

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ

๑. นักเรียนไดพัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอยางเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามหลักสูตร
และมีความสุขกับการเรียนรู
๒. นักเรียนเรียนไดแสดงความรู ความสามารถดานตางๆ และมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตน
๓. มีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา และสามารถใชประโยชนจากแหลงเรียนรูใหเกิดประโยชนมากที่สุด
๔. นักเรียนและครูไดเผยแพรผลงานสูชุมชน
แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๔๗

ลงชื่อ.........................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวจิราพร ทองสุย)

ลงชื่อ………………………………………ผูอนุมัติโครงการ
(นายตอตระกูล พรมนุน )
ผูอำนวยการโรงเรียนบานฉลอง

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๔๘

ชื่อโครงการ สงเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
และการบริหารจัดการงานวิชาการ
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม

( ) งานประจำ ( / ) โครงการตอเนื่อง ( ) โครงการใหม
( ) กิจกรรมใหม ( ) กิจกรรมตอเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ
สนองกลยุทธโรงเรียน
ขอที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา
ขอที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอที่ ๕ พัฒนาเสริมสรางคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา
ขอที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ขอที่ 5 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สนอง สมศ. ขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
ปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนสำคัญ

1. หลักการและเหตุผล

นโยบายและจุดเนน กระทรวงศึกษาธิการ มุง เนนใหความสำคัญ กับประเด็นคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยในระดับอนุบาล เนนสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครอง และชุมชน เพื่ออก
แบบกิจกรรมการพัฒ นา ทักษะที่สำคัญ ดานตางๆ เชนทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการ
ควบคุมอารมณ ทักษะการรูจักและการประเมินตนเอง ในระดับประถมศึกษา มุงคำนึงถึงพหุปญญาของผูเรียน
รายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ดวยจุดเนนการปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ ดวยการจัดการ
เรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น โลกยุคปจจุบันเปนโลกยุคการติดตอสื่อสารซึ่งตองอาศัย
ขอมูลขาวสารที่ถูกตองแมนยำ จึงทำใหการทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเรียกขอมูลขาวสารตาง ๆ นี้
วา ระบบสารสนเทศ เปน กลุมขององคประกอบที่มีความสัมพันธกันซึ่งทำการรวบรวมประมวลผล, เก็บรักษา
และ กระจายสารสนเทศออกไป เพื่อสนับสนุน การควบคุม, การวิเคราะห, การตัดสินใจ และการวางแผนที่
แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๔๙

เกิดขึ้นภายในองคกร กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศขอมูลและสารสนเทศในปจจุบันมีความจำเปน ตอ
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอันเนื่องมาจากระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา เปนการนำเสนอขอมูล
พื้ น ฐานทางการศึก ษาของสถานศึ ก ษา ซึ่ ง สามารถสืบ ค น ได ตามหมวดหมู เพื่ อ ให ผู บ ริห าร ผู เกี่ ยวขอ งใช
ประโยชนในการพิจารณาวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน เปนระบบสารสนเทศที่ตองทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน
ทั้งหมด สารสนเทศสวนนี้เกิดจากครูผูสอนหรือผูปฏิบัติงาน เชน ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนจําแนกเปนรายชั้นรายป
ผลการประเมินคุณภาพของผูเรียน รายงานผลความกาวหนาของผูเรียน รายงานความประพฤติ พฤติกรรมการ
แสดงออกของผูเรียน ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน โรงเรียนตองมีการจัดทําขึน้ ใหเปนไปตามมาตรฐานการ
ประเมินตนเอง เพื่อรองรับการประเมินจากตนสังกัด การเก็บขอมูลจะสงผลถึงการประเมินคุณภาพผูเรียน และ
ผลที่ไดจะเปนตัวชี้วัดคุณภาพ ซึ่งจะเปนตัวบงบอกความกาวหนาของผูเรียน
ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ เปนการจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒ นาผูเรียน โดยมีตัวอยางรายงานของระบบสารสนเทศ เชน
หลักสูตรและการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู การประกันคุณภาพ การวัดและการประเมินผลการเรียน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน/กิจกรรมแนะแนว สื่อนวัตกรรม การนิเทศ การวิจัยในชั้นเรียน การสรางความ
เขมแข็งใหชุมชน เปนตน ในงานบริหารฝายวิชาการซึ่ง ประกอบดวยฝายวัดผลประเมินผล หัวหนากลุมบริหาร
วิชาการ หัวหนากลุมสาระแตละกลุมตองมีการเก็บขอมูลในดานตางๆ ขอมูลและสารสนเทศเหลานี้จะทำใหรู
ปญหาของนักเรียนซึ่งนำไปสูวิธีแกไข
ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริห ารจัดการ เปน ระบบสารสนเทศที่ ตองมีก ารประมวลผลรวม มีก าร
เปรียบเทียบขอมูลอยางถูกตองและทันสมัยจึงมีความหมายตอการจัดการและการบริหารงานอยางเต็มที่และมี
ประสิ ท ธิภ าพ โดยมี ตั วอย างรายงานของระบบสารสนเทศ เชน สภาพการบริ ห ารและการจั ดการ ความ
สอดคลองระหวางวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายการพัฒนา สภาพและบรรยากาศการเรียนรู ทรัพยากรและ
สิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาวิชาชีพ ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน อัตราสวน
ระหวางจำนวนนักเรียนตอครู อัตราสวนระหวางจำนวนนักเรียนตอหอง และอื่น ๆ
จะเห็ น ไดว าการนำระบบสารสนเทศไปใชในการพั ฒ นาการศึ กษาในส วนของสถานศึก ษา การมี
สารสนเทศที่เป น ระบบ ก็ มีความจำเป นและมีค วามสำคั ญ ตอการพัฒ นาคุณ ภาพสถานศึก ษาเช นเดี ยวกั น
โดยเฉพาะความสำคัญของการจัดการสารสนเทศอยางมีระบบ ทำใหสามารถมีขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานตาง ๆ
ผลของการสำรวจของดา นขอ มู ล และสารสนเทศของโรงเรีย นบ านฉลองพบวา ควรระบบข อ มู ล
สารสนเทศของโรงเรี ย นควรพั ฒ นา เพื่ อ ความสะดวกรวดเร็ ว ในการติ ด ต อ ประสานงาน และทำให ก าร
ดำเนินงานของโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายของโรงเรียน นักเรียนและบุคลากรเกิดการ
เรียนรูที่หลากหลายทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคสื่อ ICT จึงจำเปนตองพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ทั้ ง ในด านการจั ด เก็ บ การนำข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ งไปใช ไ ด อ ย างรวดเร็ ว ทั น ต อ เหตุ ก ารณ อี ก ทั้ ง การนำข อ มู ล
สารสนเทศที่เอือ้ ตอการเรียนรูมาบริการใหกับนักเรียนและชุมชน ใชในการศึกษาคนควาประกอบการเรียนการ
แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๕๐

สอนใหเกิ ดประโยชนสูง สุด สนองกลยุทธก ารพั ฒ นาประสิทธิภ าพการบริห ารและการจัดการระบบขอมู ล
สารสนเทศและเชื่อมโยงเครือ ขายเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสารไดทุก ระดับ และสนองมาตรฐาน
การศึกษา การสรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู จัดการเรียนการ
สอนเพื่ อฝก ทักษะการคิดแบบมี เหตุผลและเป นขั้น ตอน (Coding) พั ฒ นาครูให มีความชำนาญในการสอน
ภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร (Coding) จัดใหมีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับ
สภาพแวดลอ มทั้ ง ภายใน และภายนอก บริ เวณโรงเรีย นให เอื้ อ ตอ การสรา งคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และจิ ต
สาธารณะ และจากพระราชบัญญัติการศึกษาในปพุทธศักราช 2542 ที่กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยการกำหนดใหโรงเรียนมีมาตรฐาน การศึกษาและพัฒนาโรงเรียนเขาสูมาตรฐานการศึกษาแลวมี
การประเมินและปรับปรุงคุณภาพการ ศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด หรือปรับปรุงมาตรฐานใหสูงขึ้น
พรอมที่จะรับการประเมินภายใน และภายนอก การนิเทศการเรียน การสอน จึงหมายถึง การดำเนินการ ใดๆ
ที่ทำใหครูมีความพึงพอใจ และมีกำลังใจ ที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการ ดำเนินงานใดๆ
ของโรงเรียน ใหเปนไป ตามมาตรฐานใดๆ ของโรงเรียนและของบุคลากรใหสูงขึ้นและรักษาไว จนสงผลให
โรงเรียนเปนที่ ยอมรับของผูรับประโยชนจากโรงเรียน ทุกฝาย อีกทั้งผานการประเมินทั้งภายในและภายนอก
พรอมทัง้ ยังสงเสริมใหผูเรียนมีศักยภาพใน การเรียนรู เพื่อใหการนิเทศ ภายในของครูและการสงเสริมความรู
ความสามารถ และทักษะของนักเรียน ดำเนินการอยางเปน ระบบมีแบบแผน และสอดคลองกับสภาพปญหา
มุงพัฒนาในทุกดานเพื่อใหการจัดการศึกษาไดมาตรฐานตามวัตถุประสงค
โรงเรียนบานฉลอง ไดตระหนัก และเห็นความสำคัญดังกลาวจึงจัดทำโครงการนี้ เพื่อการดำเนินงาน
ตามนโยบายและจุดเนน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖4 และสง เสริมระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

2. วัตถุประสงค

๑. เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู การคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding) ของนักเรียน
๒. เพื่อสงเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อพัฒนาหองปฏิบัติการ หองเรียน ใหเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. เพื่อจัดซื้อ จัดหา ปรับปรุง พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. เพื่อสงเสริม พัฒ นา บุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูการ
เรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. เปาหมาย

เชิงปริมาณ
1. มีการจัด วางระบบการประกัน คุณ ภาพภายในของสถานศึก ษาที่ สง ผลต อคุ ณ ภาพผูเรีย นอยางเป น
รูปธรรม มีขั้นตอนอยางชัดเจน และมีความเปนไปไดในการปฏิบัติในระดับดีเยี่ยม
แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๕๑

2. มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และมีอินเตอรเน็ตความเร็วสูงทุกหองเรียน
3. ครูทุกคนเขารวมโครงการนิเทศการสอน อยางนอยเทอมละ 2 ครั้ง/เทอม/คน
4. ครูและนักเรียน มีสื่อ นวัตกรรมที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียน
เชิงคุณภาพ
1. มีการจัด วางระบบการประกัน คุณ ภาพภายในของสถานศึก ษาที่ สง ผลต อคุ ณ ภาพผูเรีย นอยางเป น
รูปธรรม มีขั้นตอนอยางชัดเจน และมีความเปนไปไดในการปฏิบัติ
2. มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ อินเตอรเน็ตความเร็วสูง
3. ครูไดมีการจัดการเรียนการสอน และไดมีการพัฒนาตนเองในดานการเรียนสอน และดำเนินงานเปนไป
ตามแผน รอยละ 80
4. ครู นักเรียนใชบริการความรูดานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตในการศึกษาคนควาอยางมีคุณภาพ
รอยละ 80

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม/เวลา
ที่
งาน / กิจกรรม
1 ประชุมกำหนดโครงการ

เวลา
กันยายน 2564

ผูรับผิดชอบ
นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ
และผูรับผิดชอบกิจกรม
นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ

2 ขออนุมัติโครงการ

ตุลาคม 2564

3 ประชุมครูชี้แจงโครงการ

ตุลาคม 2564

นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ
และผูร ับผิดชอบกิจกรรม

4 ดำเนินการตามโครงการ

พฤศจิกายน 2564
ถึง กันยายน 2565

นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ
และผูรับผิดชอบกิจกรรม

5 รายงานผลการดำเนิน
กิจกรรมโครงการ

มีนาคม ๒๕๖4
กันยายน 2565

นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ
และผูร ับผิดชอบกิจกรรม

6 นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
สำหรับการปฏิบัติงานในป
ตอไป

กันยายน 2565

นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ และ
ผูรับผิดชอบกิจกรรม

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๕๒

5. แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม
ที่

งาน / กิจกรรม

1 กิจกรรมระบบ
สารสนเทศขอมูล
- งานทะเบียน/วัด
ผลฯ
- ระบบสารสนเทศ
ขอมูล ธุรการชั้น
เรียน
-ระบบสารสนเทศ
ธุรการสำนักงาน
-งานประชาสัมพันธ
- งานสงเสริมและ
บริหารจัดการงาน
วิชาการ

2 กิจกรรมนิเทศ
ภายในสถานศึกษา

วิธีการ / สถานที่

เวลา

1.1 งานทะเบียน/วัดผลฯ
พฤศจิกายน
- สงเสริมงานทะเบียน การรับ
2563
นักเรียน การยายเขา-ยายออก
การขอเอกสารสำคัญทาง
กันยายน
การศึกษา
2564
- สงเสริมงานวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา
- จัดซื้อโปรแกรม งานทะเบียน/
วัดผลประเมินผล
1.2 ระบบสารสนเทศขอมูล
ธุรการชั้นเรียน
- จัดซื้อเอกสาร/วัสดุ/อุปกรณ
สำหรับธุรการชั้นเรียน
1.3 ระบบสารสนเทศขอมูล
ธุรการสำนักงาน, Big Data
- จัดซื้อหมึกพิมพ/หมึกเครื่อง
ถายเอกสาร/กระดาษ/
เครื่องพิมพ/วัสดุ/อุปกรณ
สำหรับงานธุรการสำนักงาน
1.4 งานประชาสัมพันธ
- จัดเชาพื้นที่ เว็บไซตโรงเรียน
- สรุปรายงาน PR
1.5 สงเสริมและบริหารจัดการ
งานวิชาการ
- จัดซื้อ วัสดุ/ครุภัณฑสงเสริม
งานวิชาการและระบบ
สารสนเทศ
2.1 การนิเทศภายใน
พฤศจิกายน
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
2563
- สรางเครื่องมือสำหรับการนิเทศ
-

ผูร ับผิดชอบ
- นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ
- นางสาวเปาซียะห อีดือเระ
- นางสาวแวรอพีอะห บาเน็ง
- คณะครูโรงเรียนบานฉลอง

- นางสาวชลดา หนูนิลปลอดดี

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔
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ที่

งาน / กิจกรรม

วิธีการ / สถานที่

ภายใน
- ดำเนินงานการนิเทศภายใน
- สรุปผลการนิเทศ เพื่อพัฒนา
๓ กิจกรรมพัฒนาระบบ
๓.๑ คาซอมแซมบำรุง โปรแกรม
สารสนเทศ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร/โทรทัศน/
และนวัตกรรม
ระบบงานเน็ตเวิรค/
๓.๑ คาซอมแซมบำรุง เครือ่ งปรับอากาศ/เครื่องพิมพ
โปรแกรม
อุปกรณเทคโนโลยี อื่นๆ ของ
คอมพิวเตอร/โทรทัศน/ หองเรียน/หองปฏิบัติการ/หอง
ระบบงานเน็ตเวิรค/
สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ/
๓.๒ จัดจางติดตั้งระบบสัญญาณ
เครื่องพิมพอุปกรณ
ภาพจอทีวี/ระบบไฟฟา/ระบบ
เทคโนโลยี อื่นๆ ของ
เครือขาย/และอุปกรณเทคโนโลยี
หองเรียน/
อื่นๆ ของหองเรียน/
หองปฏิบัติการ/หอง
หองปฏิบัติการ/หองสำนักงาน
สำนักงาน
3.3 คาซอมแซมบำรุงกลอง
๓.๒ จัดจางติดตั้งระบบ วงจรปด
สัญญาณภาพจอทีวี/
ระบบไฟฟา/ระบบ
เครือขาย/และอุปกรณ
เทคโนโลยีอื่นๆ ของ
หองเรียน/
หองปฏิบัติการ/หอง
สำนักงาน
3.3 คาซอมแซมบำรุง
กลองวงจรปด
4 กิจกรรมการประกัน
1.๑ การประกันคุณภาพ
คุณภาพ
สถานศึกษา
- การประกันคุณภาพ
- กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
สถานศึกษา
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

เวลา

ผูรับผิดชอบ

กันยายน
2564
พฤศจิกายน
2563
กันยายน
2564

- นางสาวเกสรินทร
หนูมาก

พฤศจิกายน
2563
กันยายน
2564

- นางสาวกรรณิกา
อรรถชัยยะ
- นางสาวจามจุรี
ฤทธิ์หมุน

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

หมาย
เหตุ

๕๔

ที่

งาน / กิจกรรม

วิธีการ / สถานที่

เวลา

ประจำป
- จัดทำระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา
- ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

กันยายน
2564

ผูรับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

6. งบประมาณและทรัพยากร
ที่

คำชี้แจง/รายการ
การใชงบประมาณ
และทรัพยากร

1 กิจกรรมการประกัน
คุณภาพ
รวม
2 กิจกรรมระบบ
สารสนเทศขอมูล
- งานทะเบียน/
วัดผลฯ
- ระบบสารสนเทศ
ขอมูล
-ธุรการชั้นเรียน
-ธุรการสำนักงาน
-งานประชาสัมพันธ
-งานสงเสริมระบบ
สารสนเทศงาน
วิชาการ
รวม

บุคลากร
คาจาง

จำแนกตามหมวดรายจาย
ดำเนินงาน
ใชสอย
วัสดุ
สาธา
ฯ
500
-

-

ตอบ
แทน
-

-

-

-

500

-

-

๖,๐๐๐

๒,000
-

-

๒,000

-

ลงทุน
ครุภัณฑ ที่ดินฯ

รวม

-

-

500

-

-

-

500

4,๐๐๐

-

-

-

10,๐๐๐

๓,000
๖,000

๑๐,๐๐๐
๙0,000
1,000
๖,000

-

๖0,000
12,000

-

๑๐,๐๐๐
๑๕0,000
๖,000
๒๔,๐๐๐

๑๕,000

1๑๑,000

-

๗๒,000

-

2๐๐,000

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๕๕

ที่

คำชี้แจง/รายการ
การใชงบประมาณ
และทรัพยากร

บุคลากร
คาจาง

3 กิจกรรมพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
- คาซอมแซมบำรุง ๒0,000
โปรแกรม
คอมพิวเตอร/
โทรทัศน/ระบบงาน
เน็ตเวิรค/
เครื่องปรับอากาศ/
เครื่องพิมพอุปกรณ
เทคโนโลยี อื่นๆ
ของหองเรียน/
หองปฏิบัติการ/
หองสำนักงาน
- จัดจางติดตั้ง
๒๐,000
ระบบสัญญาณภาพ
จอทีวี/ระบบไฟฟา/
ระบบเครือขาย/
และอุปกรณ
เทคโนโลยีอื่นๆ ของ
หองเรียน/
หองปฏิบัติการ/
หองสำนักงาน
- คาซอมแซม
10,000
บำรุงกลองวงจรปด
รวม

๕๐,๐๐๐

ตอบ
แทน

จำแนกตามหมวดรายจาย
ดำเนินงาน
ใชสอย
วัสดุ
สาธา
ฯ

ลงทุน
ครุภัณฑ ที่ดินฯ

รวม

-

-

-

-

๖๘,๕00

-

๙๘,๕00

-

-

-

-

๒๐,000

-

๔๐,000

-

-

-

-

20,000

-

30,000

-

-

-

-

๑๐๘,๕๐๐

-

๑๖๘,๕๐๐

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๕๖

ที่

คำชี้แจง/รายการ
การใชงบประมาณ
และทรัพยากร

บุคลากร
คาจาง

ตอบ
แทน

จำแนกตามหมวดรายจาย
ดำเนินงาน
ใชสอย
วัสดุ
สาธา
ฯ

ลงทุน
ครุภัณฑ ที่ดินฯ

4 กิจกรรมนิเทศ
1,000
ภายในสถานศึกษา
รวม
1,000
รวมงบประมาณที่ใช
๕๒,๐๐๐
๑๕,๐๐๐ ๑๑๒,๕๐๐
๑๘๐,๕๐๐
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ ใชงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท

7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. นักเรียนไดพฒ
ั นา
กระบวนการคิด การเรียนรู การ
คิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผานเกณฑการประเมินที่
กำหนด
๓. การจัดวางระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ
๔. มีระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ อินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง
5.โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศ
ครอบคลุม ครบถวนในทุกๆ
ดาน

วิธีวัดและ
ประเมินผล
สัมภาษณ
ทดสอบ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสัมภาษณ
แบบทดสอบ

ทอสอบ

แบบทดสอบ

สอบถาม
สังเกต

แบบสอบถาม
แบบสังเกต

สำรวจ
สังเกต

แบบสำรวจ
แบบสังเกต

สำรวจ
บันทึก

แบบสำรวจ
แบบบันทึก

ผูรับผิดชอบ
คณะครู
โรงเรียน
บานฉลอง
คณะครู
โรงเรียน
บานฉลอง
คณะครู
โรงเรียน
บานฉลอง
คณะครู
โรงเรียน
บานฉลอง
คณะครู
โรงเรียน
บานฉลอง

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ

๑. นักเรียนมีกระบวนการคิด การเรียนรู การคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการประเมินที่กำหนด
แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

รวม

-

1,000

-

1,000
๓๖๐,๐๐๐

๕๗

๓. มีการจัด วางระบบการประกัน คุณ ภาพภายในของสถานศึก ษาที่ สง ผลต อคุ ณ ภาพผูเรีย นอยางเป น
รูปธรรม มีขั้นตอนอยางชัดเจน และมีความเปนไปไดในการปฏิบัติ
๔. มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ อินเตอรเน็ตความเร็วสูง
5. โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศครอบคลุม ครบถวนในทุกๆ ดาน

ลงชื่อ.........................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ)

ลงชื่อ………………………………………ผูอนุมัติโครงการ
(นายตอตระกูล พรมนุน)
ผูอำนวยการโรงเรียนบานฉลอง

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๕๘

ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมคุณธรรมตามระบอบประชาธิปไตย

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม

( ) งานประจำ ( ) โครงการตอเนื่อง ( / ) โครงการใหม
( ) กิจกรรมใหม ( ) กิจกรรมตอเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 256๒ – กันยายน 256๓
ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นายจิตตรง ธนันชัย
สนองกลยุทธโรงเรียน
ขอที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ขอที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ขอที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สนอง สมศ. ขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสถานการณทางสังคมในปจจุบันของนักเรียน มีสภาพนาเปนหวงไมวาจะเปนปญหาการเสื่อม
ถอยดานคุณธรรม จริยธรรมปญหายาเสพติดซึ่งแพรระบาดในกลุมนักเรียน การติดเกมสออนไลน การไมเขา
รวมกิจกรรมในสถานศึกษา การทะเลาะวิวาทของนักเรียนทั้งภายในสถาบันเดียวกัน หรือตางสถาบัน และ
รวมถึงการแตงกายลอแหลมที่เปนมูลเหตุกอใหเกิดอาชญากรรมทางเพศและปญ หาการตั้ง ครรภกอนวัยอัน
สมควรตามมา ป ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ นั ก เรี ย นดั ง กล าว กลุ ม งานส ง เสริม พั ฒ นาให นั ก เรีย นมี วินั ย คุ ณ ธรรม
จริยธรรมมีความตระหนักวานักเรียนเปนทรัพยากรที่สำคัญของชาติ เปนวัยที่ควรศึกษาเลาเรียนอันจะเติบโต
เปนกำลังที่สำคัญ ของชาติไทยในอนาคตสมควรที่จะตองปลูกฝงสงเสริมใหเปน บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ตั้งแตตน มีระเบียบวินัย ไมฝกใฝอบายมุข ไมสรางปญ หาใหกับสังคม เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติอันพึงประสงค
ของสถานศึกษา สามารถดำรงตนอยูในสังคมไดอยางปกติสุขเปนพลเมืองที่มีคุณภาพพัฒ นาประเทศไทยให
เจริญรุงเรืองตอไป
โรงเรียนบานฉลอง ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกลาว จึงไดดำเนินการพัฒนานักเรียนใหเปนผูมี
ระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และยึดมั่น
ในวัฒนธรรมไทยรวมถึงระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหสมบูรณและ
เกิดการขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๕๙

2. วัตถุประสงค

1. เพือ่ สงเสริมระเบียบวินัยของนักเรียน
2. เพื่อใหนักเรียนตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
3. เพื่อใหนักเรียนรูจักรับผิดชอบในหนาที่ มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
และยึดมั่นในวัฒนธรรมไทย
4. เพื่อใหสถานศึกษามีการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ถึงผูเรียนทุก
คน
5. เพื่อใหครูเยี่ยมบานนักเรียนทุกคนและนำขอมูลระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนไปใชในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

3. เปาหมาย

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนที่โรงเรียนบานฉลอง ๖๒๘ คน
๒. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน ใน
ระดับดี
เชิงคุณภาพ
๑.นักเรียนโรงเรียนบานฉลอง จำนวน ๖๒๘ คน เปน ผูมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และยึดมั่นในวัฒนธรรมไทย

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม/เวลา
ที่
งาน / กิจกรรม
1 ประชุมกำหนดโครงการ
2 ขออนุมัติโครงการ
3 ประชุมครูชี้แจงโครงการ
4 ดำเนินการตามโครงการ

เวลา
กันยายน 256๓
ตุลาคม 256๓

พฤศจิกายน ๒๕6๓
พฤศจิกายน ๒๕6๓
ถึง กันยายน ๒๕๖๔
5 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
มีนาคม , กันยายน
โครงการ
256๔
6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข มีนาคม , กันยายน
ขอบกพรองสำหรับการปฏิบัติงาน
256๔
ในปตอไป

ผูรับผิดชอบ
นายจิตตรง ธนันชัย
นายจิตตรง ธนันชัย

หมายเหตุ

นายจิตตรง ธนันชัย
นายจิตตรง ธนันชัย
นายจิตตรง ธนันชัย
นายจิตตรง ธนันชัย

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๖๐

5. แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม
ที่

งาน / กิจกรรม

1 กิจกรรมสภานักเรียน
- เลือกตั้งสภานักเรียน

๒ กิจกรรมวันสำคัญ
- กิจกรรมวันสำคัญ
ชาติ/ศาสนา/พระ
มหากษัติรย
- กิจกรรมวันอื่นๆ

วิธีการ / สถานที่

เวลา

1.๑ เลือกตั้งสภานักเรียน
- การจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน
- การประชุมสภานักเรียน
- การดำเนินงานกิจกรรมสภา
นักเรียน
๒.๑ กิจกรรมวันสำคัญ ชาติ/
ศาสนา/พระมหากษัติรย
- วันมาฆบูชา
- วันวิสาขบูชา
- วันอาสาฬหบูชา
- วันเขาพรรษา
- วันพระบรมราชสมภพสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร
- วันแมแหงชาติ
- วันคลายวันสวรรคต ในหลวง ร.
9
- วันปยมหาราช
- วันออกพรรษา
- วันวชิราวุธ
- วันพอแหงชาติ
๒.๒ กิจกรรมวันอื่นๆ
- วันเด็กแหงชาติ
- วันไหวครู
- วันภาษาไทย
- วันสุนทรภู
- วันคริสมาสต
- วันลอยกระทง

พฤศจิกายน
256๓
กันยายน
256๔
พฤศจิกายน
256๓
กันยายน
256๔

ผูรับผิดชอบ
- นายกีรติ
พรหมนรา

- นางสาว
เครือวัลย
เชาวเฉลิมพงศ

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

หมายเหตุ

๖๑

6. งบประมาณและทรัพยากร
จำแนกตามหมวดรายจาย
คำชี้แจง/รายการ
การใช
บุคลากร
ดำเนินงาน
ลงทุน
ที่
งบประมาณและ คาจาง ตอบ ใชสอย
วัสดุ
สาธา ครุภัณฑ ที่ดินฯ
ทรัพยากร
แทน
ฯ
1 กิจกรรมสภา
นักเรียน
- เลือกตั้งสภา
๒,๐๐๐
นักเรียน
รวม
๒,๐๐๐
๒. กิจกรรมวันสำคัญ
๔,๐๐๐ ๖,๐๐๐
- กิจกรรมวัน
สำคัญ ชาติ/
ศาสนา/พระ
มหากษัติรย
- กิจกรรมวันอื่น ๆ
รวม
๔,๐๐๐ ๖,๐๐๐
รวมงบประมาณที่ใช
๔,๐๐๐ ๘,๐๐๐
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ ใชงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท
7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
นักเรียนรอยละ 90 มีความเขาใจ
หลักการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และยึดมั่นในวัฒนธรรม
ไทย

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

รวม

๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๑๒,๐๐๐

ผูรับผิดชอบ

สังเกตความสนใจ ความ -แบบสอบถามนักเรียน ครู
พึงพอใจ ของนักเรียนและ ที่เขารวมโครงการ
ผูรับผิดชอบ
ผูปกครอง
-แบบประเมินผลงาน กิจกรรม
- สัมภาษณนักเรียนและ นักเรียน
ผูปกครอง
-แบบสอบถามหรือ
แบบสัมภาษณ
- ประเมินจากการได
หนวยงานราชการ
ใหบริการแกชุมชนและ
ชุมชนหรือผูปกครอง
หนวยงานตางๆ

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๖๒

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตในสังคมอยางเปนปรกติในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. นักเรียนตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
3. นักเรียนรูจักรับผิดชอบในหนาที่ มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และยึดมั่น
ในวัฒนธรรมไทย

ลงชื่อ.........................................ผูเสนอโครงการ
(นายจิตตรง ธนันชัย)

ลงชื่อ………………………………………ผูอนุมัติโครงการ
(นายตอตระกูล พรมนุน)
ผูอำนวยการโรงเรียนบานฉลอง

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๖๓

ชื่อโครงการ โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม

( ) งานประจำ ( / ) โครงการตอเนื่อง () โครงการใหม
( ) กิจกรรมใหม ( ) กิจกรรมตอเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 256๓ – กันยายน 256๔
ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาววิรัลพัชร บางโรย
สนองกลยุทธโรงเรียน
ขอที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ขอที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สนอง สมศ. ขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสังคมปจจุบันนี้มีสงิ่ แวดลอมที่เปนตัวกระตุนและยั่วยุหลายดาน อันอาจกอใหเกิดปญหา
ใหกับผูเรียนซึ่งอยูในวัยที่กำลังพัฒนาทุกดานและควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหเจริญงอกงามไปใน
ทิศทางที่ถูก ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันทำใหนักเรียนและผูปกครองเกิดความหางเหิน
ไมไดอยูรวมกัน เนื่องจากภาระหนาที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแตละครอบครัว
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการสงเสริม
พัฒนา ปองกันและแกไขปญหาใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตางระหวาง
บุคคล โดยยึดหลักการมีสวนรับผิดชอบ รวมคิด รวมปฏิบตั ิรวมแกไขปญหาจากผูที่เกี่ยวของทุกฝาย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนใหมีทักษะการดำรงชีวิตอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ไดอยางมีความสุข
โรงเรียนบานฉลอง ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกลาว จึงไดดำเนินการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน เพือ่ พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหสมบูรณและเกิดการขับเคลือ่ นอยางตอเนื่อง

2. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อใหสถานศึกษามีการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน
2.2 เพื่อใหครูเยี่ยมบานนักเรียนทุกคนและนำขอมูลระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนไปใชในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๖๔

3. เปาหมาย

เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ถึงผูเรียนทุกคน ใน
ระดับดี
๒. ครูรอยละ 80 เยี่ยมบานนักเรียนทุกคนและนำขอมูลระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน ไปใชในการ วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เชิงคุณภาพ
๑. การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไปอยางเปนระบบ ครบถวนสมบูรณ
และนักเรียนทุกคนไดรับการชวยเหลือตามความแตกตางอยางทั่วถึง

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม/เวลา
ที่
งาน / กิจกรรม
1 ประชุมกำหนดโครงการ
2 ขออนุมัติโครงการ

เวลา
กันยายน 256๓
ตุลาคม 256๓

3 ประชุมครูชี้แจงโครงการ
4 ดำเนินการตามโครงการ

พฤศจิกายน ๒๕6๓
พฤศจิกายน ๒๕6๓
ถึง กันยายน ๒๕๖๔
5 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
มีนาคม , กันยายน
โครงการ
256๔
6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข มีนาคม , กันยายน
ขอบกพรองสำหรับการปฏิบัติงาน
256๔
ในปตอไป

ผูรับผิดชอบ
นางสาววิรัลพัชร บางโรย
นางสาววิรัลพัชร บางโรย

หมายเหตุ

นางสาววิรัลพัชร บางโรย
นางสาววิรัลพัชร บางโรย
นางสาววิรัลพัชร บางโรย
นางสาววิรัลพัชร บางโรย

5. แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม
ที่

งาน / กิจกรรม

๑. กิจกรรมเยี่ยมบาน
นักเรียน
- กิจกรรมเยี่ยมบาน
นักเรียน
- กิจกรรมคัดกรองขอมูล
นักเรียน

วิธีการ / สถานที่

เวลา

ผูรับผิดชอบ

๑.๑ กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน
- การจัดการขอมูลนักเรียน ระบบ
สารสนเทศ
- การเยี่ยมบานนักเรียน
1.2 กิจกรรมคัดกรองขอมูล
นักเรียน

พฤศจิกายน
2563
กันยายน
256๔

- นางสาววิรลั พัชร
บางโรย
- คณะครูโรงเรียน
บานฉลอง

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

หมายเหตุ

๖๕

ที่

งาน / กิจกรรม

วิธีการ / สถานที่

- จัดทำระบบสารสนเทศ - รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
ระดับหองเรียน ระดับชั้น - การคัดกรองนักเรียน
เรียนและระดับโรงเรียน - การปองกันและแกไขปญหา
- การพัฒนาและสงเสริมนักเรียน
- การสงตอ
1.3 จัดทำระบบสารสนเทศ
- ระบบสารสนเทศระดับหองเรียน
- ระบบสารสนเทศระดับชวงชั้น
- ระบบสารสนเทศระดับโรงเรียน
๒. กิจกรรมทุนการศึกษา 2.1 กิจกรรมทุนการศึกษา

๓. กิจกรรมตอตานยาเสพ
ติด
- เดินรณรงคตอตานยา
เสพติด
- จัดกิจกรรมวันตอตาน
ยาเสพติด

3.1 เดินรณรงคตอตานยาเสพ
ติด
3.2 จัดกิจกรรมวันตอตานยา
เสพติด

เวลา

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

พฤศจิกายน
2563
กันยายน
2564
พฤศจิกายน
2563
กันยายน
2564

- นางสาววิรลั พัชร
บางโรย
- คณะครู
โรงเรียน
บานฉลอง
- นายกีรติ
พรหมนรา
- คณะครู
โรงเรียน
บานฉลอง

6. งบประมาณและทรัพยากร
คำชี้แจง/รายการ
การใช
บุคลากร
ที่
งบประมาณและ คาจาง
ทรัพยากร
1 กิจกรรมเยี่ยมบาน
นักเรียน
- กิจกรรมเยี่ยม
บานนักเรียน
- กิจกรรมคัดกรอง
ขอมูลนักเรียน

ตอบ
แทน

จำแนกตามหมวดรายจาย
ดำเนินงาน
ลงทุน
ใชสอย
วัสดุ
สาธา ครุภัณฑ ที่ดินฯ
ฯ

รวม

-

9,000

-

-

-

-

9,000

-

-

-

-

-

-

-

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๖๖

จำแนกตามหมวดรายจาย
คำชี้แจง/รายการ
การใช
บุคลากร
ดำเนินงาน
ลงทุน
ที่
งบประมาณและ คาจาง ตอบ ใชสอย
วัสดุ
สาธา ครุภัณฑ ที่ดินฯ
ทรัพยากร
แทน
ฯ
- จัดทำระบบ
สารสนเทศระดับ
หองเรียน
รวม
๙,๐๐๐
๒. กิจกรรม
ทุนการศึกษา
รวม
๓. กิจกรรมตอตาน
ยาเสพติด
- เดินรณรงค
๑,๐๐๐
ตอตานยาเสพติด
- จัดกิจกรรมวัน
๑,๐๐๐
ตอตานยาเสพติด
รวม
๒,๐๐๐
รวมงบประมาณที่ใช
๙,๐๐๐ ๒.๐๐๐
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ ใชงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท

รวม
-

๙,๐๐๐
-

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๑,๐๐๐

7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

ดานปริมาณ
สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผูเรียนทุกคนในระดับดี ในกิจกรรมตอไปนี้
-กิจกรรมระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
-กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน
-กิจกรรมจัดเก็บขอมูล
-กิจกรรมคัดกรองขอมูลนักเรียน
-กลุมปกติ
-กลุมเสีย่ ง

1. แบบสัมภาษณ แบบคัด
กรอง (SDQ )
2.สอบถาม
3.สัมภาษณ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
1. แบบสัมภาษณการ
เยี่ยมบาน
2. แบบบันทึกการจัด
กิจกรรม
3. แบบประเมินความ
พึงพอใจ

ผูร ับผิดชอบ
ครู
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๖๗

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวดั และประเมินผล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

- กลุมที่มีปญหาจัดทำระบบสารสนเทศ
ระดับหองเรียน ระดับชั้นเรียนและระดับ
โรงเรียน
จัดระบบชวยเหลือตามภาวะเสี่ยงของ
นักเรียน (ดูแลชวยเหลือตามสภาพปญหา
ที่แทจริง)
2. ครูรอยละ 80 เยี่ยมบานนักเรียนทุก
คนและนำขอมูลระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน ไปใชในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ในกิจกรรมตอไปนี้
กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน
กิจกรรมคัดกรองขอมูลนักเรียน
1.จัดทำระบบสารสนเทศระดับหองเรียน
ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน
ดานคุณภาพ
การดำเนินงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนเปนไปอยางเปนระบบ
ครบถวนสมบูรณ และนักเรียนทุกคนไดรับ
การชวยเหลือตามความแตกตางอยาง
ทั่วถึง
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนไดรับการดูแลอยางทั่วถึง ไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
ลงชื่อ.........................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาววิรลั พัชร บางโรย)

ลงชื่อ………………………………………ผูอนุมัติโครงการ
(นายตอตระกูล พรมนุน)
ผูอำนวยการโรงเรียนบานฉลอง
แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๖๘

ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม

( ) งานประจำ (/ ) โครงการตอเนื่อง ( ) โครงการใหม
( ) กิจกรรมใหม ( ) กิจกรรมตอเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔
ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางศิริรัตน สารบุตร
สนองกลยุทธโรงเรียน
ขอที่ ๒ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา
ขอที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ขอที่ ๓ ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอที่ ๔ สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ขอที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สนอง สมศ. ขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
ปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนสำคัญ

๑. หลักการและเหตุผล

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา เปนผูที่ให
การสงเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน เพื่อใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน พันธะกิจ และเปาประสงค
ของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การพัฒ นาครูและบุคลากร จึง สำคัญ ตอการเปลี่ยนแปลงองคกร บุคลากรจำเป นจะตองไดรับการ
พัฒ นาตลอดเวลา เพื่ อให เกิดทั ศนคติที่ ดีตอองค กร ให มีความรูค วามสามารถดานตางๆ ที่จำเป น และเป น
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน รวมทั้งสรางใหแตละบุคคล เกิดความตระหนักในคุณคาของผูเรียน ตนเอง เพื่อน
รวมงาน และโรงเรียน และพรอมที่จะนำศักยภาพของแตละบุคคลออกมาสรางสรรคองคกรใหกาวไปขางหนา
อยางมั่นคง ซึ่งจะสงผลไปยังผูเรียนและสังคมตอไป
โครงการนี้จึงเปนการเสริมสรางใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาในวิชาชีพ อีกทั้งเปน
การสรางขวัญ กำลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความเปนเอกภาพขององคกรและสามารถนำความรูและ
ประสบการณที่ไดมาใชใหเกิดประโยชนตอวิชาชีพ องคกร และงานราชการสืบตอไป

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๖๙

๒. วัตถุประสงค

๑. เพื่ อ ให ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาโรงเรี ย นบ า นฉลอง ได พั ฒ นาศั ก ยภาพเพื่ อ นำความรู
ความสามารถ วิธีการ และ เทคโนโลยีใหม ๆมาใชในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก
๒. เพื่อใหผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานฉลองไดศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู มีการ
นำภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น จั ด กิจ กรรมดา นการเรีย นการสอน โดยเฉพาะการบริ ห ารจัด การการเรีย นรูต ามวิ ถี
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีคุณภาพ
๓. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานฉลองไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการดาน
วิชาชีพจากประสบการณตรงของตัวเอง
๔. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานฉลอง เกิดทัศนคติทดี่ ีตอองคกร มีความรักและผูกพัน
ตอองคกร เห็นคุณคาของตัวเองและองคกร

๓. เปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานฉลองมีการอบรม สัมมนา นำความรูเทคนิควิธีการทางเทคโนโลยี
แบบใหมๆ ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของโลก อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานฉลองไดศึกษาดูงานเพื่อนำความรู มาพัฒนาตนเอง และ
สถานศึกษา อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานฉลองไดมีการรวมตัวกันทำงานเพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรูใน
การปฏิบัติหนาที่ครูเพื่อศิษย โดยรวมตัวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณตรง อยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง

เชิงคุณภาพ
1. นัก เรียน ครูและบุ คลากรทางการศึก ษาโรงเรีย นบ านฉลองรูความเป น มาและเห็ น ความสำคั ญ ใน
รากเหงาของตนเอง รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานฉลองมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา

๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม/เวลา
ที่
งาน / กิจกรรม
๑ ประชุมกำหนดโครงการ

เวลา
กันยายน ๒๕๖๓

๒ ขออนุมัติโครงการ

ตุลาคม ๒๕๖๓

ผูรับผิดชอบ
นางศิริรัตน สารบุตร
และกลุมงานอำนวยการ
นางศิริรัตน สารบุตร

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๗๐

ที่
งาน / กิจกรรม
๓ ประชุมครูชี้แจงโครงการ

เวลา
ตุลาคม ๒๕๖๓

ผูรับผิดชอบ
นางศิริรัตน สารบุตร
และกลุมงานอำนวยการ

๔ ดำเนินการตามโครงการ

พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ถึง กันยายน ๒๕๖๔

กลุมงานอำนวยการ

๕ รายงานผลการดำเนิน
กิจกรรมโครงการ
๖ นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
สำหรับการปฏิบัติงานในป
ตอไป

มีนาคม ๒๕๖๔
กันยายน ๒๕๖๔
กันยายน ๒๕๖๔

นางศิริรัตน สารบุตร
และกลุมงานอำนวยการ
นางศิริรัตน สารบุตร
และกลุมงานอำนวยการ

หมายเหตุ

๕. แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม
ที่

งาน / กิจกรรม

๑ กิจกรรม PLC ชุมชน
แหงการเรียนรู
- PLC หัวหนากลุมงาน
- PLC ชวงชั้น
- PLC กลุมสาระการ
เรียนรู

๒ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

วิธกี าร / สถานที่

เวลา

ผูรับผิดชอบ

๑.๑ PLC หัวหนากลุมงาน
- PLC หัวหนากลุมงาน ตาม
โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
บานฉลอง
๑.๒ PLC ชวงชั้น
- PLC ชวงชั้นปฐมวัย ชวงชั้นที่ ๑
และชวงชั้นที่ ๒
๑.๓ PLC กลุมสาระการเรียนรู
- PLC กลุมสาระการเรียนรู ๘
กลุมสาระ
๒.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การอบรม ประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
- การพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนา
ทางวิชาชีพ

พฤศจิกายน
๒๕๖๓
กันยายน
๒๕๖๔

- นางศิริรัตน
สารบุตร
- คณะครูโรงเรียน
บานฉลอง

พฤศจิกายน
๒๕๖๓
กันยายน
๒๕๖๔

- นางศิริรัตน
สารบุตร

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

หมายเหตุ

๗๑

๖. งบประมาณและทรัพยากร
คำชี้แจง/รายการ
บุคลากร
ที่ การใชงบประมาณ
คาจาง
และทรัพยากร

ตอบ
แทน

จำแนกตามหมวดรายจาย
ดำเนินงาน
ลงทุน
ใชสอย
วัสดุ
สาธา ครุภัณฑ ที่ดิน
ฯ
ฯ

๑. กิจกรรม PLC
ชุมชนแหงการ
เรียนรู
๑,๐๐๐
- PLC หัวหนากลุม
งาน
๒,๐๐๐
- PLC ชวงชัน้
๒,๐๐๐
- PLC กลุมสาระ
การเรียนรู
รวม
๕,๐๐๐
๒. กิจกรรมพัฒนา
๖,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐
ศักยภาพบุคลากร
๖,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐
รวม
รวมงบประมาณทีใ่ ช
๖,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ ใชงบประมาณเงินรายไดสถานศึกษา จำนวน ๒๕๖,๐๐๐บาท

รวม

-

๑,๐๐๐

-

๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

-

๕,๐๐๐
๕๑,๐๐๐

-

๒๕๑,๐๐๐
๒๕๖,๐๐๐

๗. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและ
ประเมินผล
ความพึงพอใจของคณะครูและ สำรวจความพึง
บุคลากรในโรงเรียน รอยละ ๑๐๐ พอใจ
ครูและบุคลากรมีผลการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน
ปฏิบัติงาน
รอยละ ๙๐

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ผูรับผิดชอบ
กลุมงาน
อำนวยการ
กลุมงาน
อำนวยการ

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาตนเองทั้งดานวิชาการและจิตภายใน
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา มาพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๗๒

๓. ผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานฉลองไดศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการนำ
ภูมิ ปญ ญาท องถิ่น จัด กิจ กรรมดานการเรียนการสอน โดยเฉพาะการบริห ารจัด การการเรียนรูตามวิถี
เศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีคุณภาพ
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานฉลองไดมกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการดานวิชาชีพจาก
ประสบการณตรงของตัวเอง
๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานฉลอง เกิดทัศนคติที่ดีตอองคกร มีความรักและผูกพันตอ
องคกร เห็นคุณคาของตัวเองและองคกร
ลงชื่อ.........................................ผูเสนอโครงการ
(นางศิริรัตน สารบุตร)
หัวหนากลุมงานอำนวยการ

ลงชื่อ………………………………………ผูอนุมัติโครงการ
(นายตอตระกูล พรมนุน)
ผูอำนวยการโรงเรียนบานฉลอง

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๗๓

ชื่อโครงการ โครงการจัดหาอัตรากำลังสนับสนุนการจัดการเรียนรู

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม

( ) งานประจำ ( / ) โครงการตอเนื่อง ( ) โครงการใหม
( ) กิจกรรมใหม ( ) กิจกรรมตอเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔
ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางศิริรัตน สารบุตร
สนองกลยุทธโรงเรียน
ขอที่ ๒ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ขอที่ ๓ ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอที่ ๔ สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ขอที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สนอง สมศ. ขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนสำคัญ
ปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนสำคัญ

๑. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหเกิดประสิทธิผลนั้น นอกเหนือจากการจัดเนื้อหาและหลักสูตรการ
เรียนการสอนใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพแลว บุคลากรทางการศึกษายังเปนปจจัยหนึ่งที่สำคัญของการ
จัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ ประเด็นหนึ่งที่สถานศึกษาตองใหความสำคัญในการจัดการศึกษาก็คือ โรงเรียนมีครู
เพียงพอตอจำนวนนักเรียน ซึ่งจะสงผลใหการบริหารการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและปนะสิทธิผล
ในปจจุบันโรงเรียนบานฉลองมีบุคลากรไมเพียงพอ โรงเรียนจึงมีความจำเปนตองสรรหาบุคลากรมา
สนับสนุนการเรียนการสอนโดยจัดจางบุคคลที่มีความรูความสามารถมาเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียน
การสอนใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดทำโครงการจัดหาอัตรากำลัง สนั บสนุนการจัดการเรียนรูเพื่อให
ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

๒. วัตถุประสงค

๑. เพื่อจัดจางครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาใหเพียงพอกับความตองการของโรงเรียน
๒. เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๗๔

๓. เปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. โรงเรียนบานฉลองมีบุคลากรเพียงพอตอความตองการ
เชิงคุณภาพ
๑. การจัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม/เวลา
ที่
งาน / กิจกรรม
๑ ประชุมกำหนดโครงการ

เวลา
กันยายน ๒๕๖๓

ผูรับผิดชอบ
นางศิริรัตน สารบุตร
และกลุมงานอำนวยการ
นางศิริรัตน สารบุตร
นางศิริรัตน สารบุตร และกลุมงาน
อำนวยการ

๒ ขออนุมัติโครงการ
๓ ประชุมครูชี้แจงโครงการ

ตุลาคม ๒๕๖๓
ตุลาคม ๒๕๖๓

๔ ดำเนินการตามโครงการ

ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง
กันยายน ๒๕๖๔

กลุมงานอำนวยการ

๕ รายงานผลการดำเนิน
กิจกรรมโครงการ
๖ นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
สำหรับการปฏิบัติงานในป
ตอไป

มีนาคม ๒๕๖๔
กันยายน ๒๕๖๔
กันยายน ๒๕๖๔

นางศิริรัตน สารบุตร
และกลุมงานอำนวยการ
นางศิริรัตน สารบุตร
และกลุมงานอำนวยการ

หมายเหตุ

๕. แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม
ที่

งาน / กิจกรรม

๑ จัดจางครูผูสอนและ
บุคลากรทางการศึกษา
- ครูผูสอนระดับประถม
ศึกษา
- เงินสมทบรายเดือนครู
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

วิธีการ / สถานที่

เวลา

๑.๑ ครูผูสอนระดับประถมศึกษา
- จางครูผูสอนระดับประถมศึกษา
รายเดือน จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ เงินสมทบรายเดือนครูพี่
เลี้ยงเด็กพิการ
- จางสมทบรายเดือน ครูพี่เลี้ยง
เด็กพิการ จำนวน ๑ อัตรา

ตุลาคม
๒๕๖๓
กันยายน
๒๕๖๔

ผูรับผิดชอบ
- นางศิริรัตน
สารบุตร

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

หมายเหตุ

๗๕

๖. งบประมาณและทรัพยากร
คำชี้แจง/รายการ
บุคลากร
ที่ การใชงบประมาณ
คาจาง
และทรัพยากร

ตอบ
แทน

จำแนกตามหมวดรายจาย
ดำเนินงาน
ลงทุน
ใชสอย
วัสดุ
สาธา ครุภัณฑ ที่ดินฯ
ฯ

๑. จัดจางครูผูสอน
และบุคลากร
ทางการศึกษา
๑๘๙,๐๐๐
- ครูผูสอน
ประถมศึกษา
๗๒,๐๐๐
- เงินสมทบราย
เดือน ครูพี่เลี้ยง
เด็กพิการ
๒๖๑,๐๐๐
รวมงบประมาณที่ใช
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ ใชงบประมาณรายไดสถานศึกษา จำนวน ๒๖๑,๐๐๐บาท

รวม

-

๑๘๙,๐๐๐

-

๗๒,๐๐๐

-

๒๖๑,๐๐๐

๗. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ความพึงพอใจของคณะครูและ
บุคลากรในโรงเรียน
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น

วิธีวัดและ
ประเมินผล
สำรวจความพึง
พอใจ
ทดสอบ

เครื่องมือวัดและ
ผูรับผิดชอบ
ประเมินผล
แบบสำรวจความพึงพอใจ กลุมงาน
อำนวยการ
แบบทดสอบ
กลุมงาน
อำนวยการ

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ

นัก เรียนโรงเรีย นบ านฉลองมี การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพ ตามมาตรฐานดานคุ ณ ภาพผู เรีย นและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ลงชื่อ.........................................ผูเสนอโครงการ
(นางศิริรัตน สารบุตร)
หัวหนาฝายบุคลากร
ลงชื่อ………………………………………ผูอนุมัติโครงการ
(นายตอตระกูล พรมนุน)
ผูอำนวยการโรงเรียนบานฉลอง
แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๗๖

ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมสุขภาพและโภชนาการนักเรียน

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม

( ) งานประจำ ( / ) โครงการตอเนื่อง ( ) โครงการใหม
( ) กิจกรรมใหม ( ) กิจกรรมตอเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 256๓ – กันยายน 256๔
ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวพิมพวิไล ทองนะ
สนองกลยุทธโรงเรียน
ขอที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ขอที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา
สนอง สมศ.
ขอที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ขอที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล

วัยเด็กเปนวัยที่กำลังเจริญเติบโตมีการพัฒนาทั้งดานรางกาย ดานสติปญญา ดานอารมณและการอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข อาหารเปนปจจัยที่สงผลใหวัยเด็กไดรับการพัฒ นาที่ดีมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง
รวมทั้งการออกกำลังกาย การดูแลความสะอาดของรางกาย การปองกันตนเองจากการเกิดโรคติดตอ หลัก
เลี่ยงสิ่งเสพติดใหโทษ เพื่อใหนักเรียนซึ่งอยูในวัยที่กำลังเจริญ เติบโตไดมีความรูความเขาใจเห็นคุณคาในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองที่ถูกตองและเหมาะสม กับวัย นำไปปฏิบัติไดเองในชีวิตประจำวันและเปนแบบอยาง
ใหกับคนในครอบครัวและชุมชน ในโอกาสตอไปได
โรงเรียนบานฉลองจึงตระหนักถึงความสำคัญจึงไดจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาการทั้ง 4 ดานของ
ผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถนำความรูที่ไดรับไปดูแลบุคคลรอบขาง เพื่อใหนักเรียนไดรับการดูแลรักษาขั้น
พื้นฐานเมื่อเกิดการบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยภายในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม

2. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อใหผูเรียนมีความรูในดูแลสุขภาพของตนเองใหแข็งแรงและถูกสุขลักษณะ
2.2 เพื่อใหผูเรียนไดรับบริการดานสุขภาพรอบดาน และสิ่งแวดลอมที่ดี

3. เปาหมาย

เชิงปริมาณ
3.1 ผูเรียนรอยละ 80 รูวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง
เชิงคุณภาพ
3.2 ผูเรียนมีอารมณและสุขภาพจิตที่ดี

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๗๗

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม/เวลา
ที่
งาน / กิจกรรม
1 ประชุมกำหนดโครงการ
2 ขออนุมัติโครงการ

เวลา
ตุลาคม ๒๕๖๓
ตุลาคม 256๓

ผูรับผิดชอบ
นางสาวพิมพวิไล ทองนะ
นางสาวพิมพวิไล ทองนะ

3 ประชุมครูชี้แจงโครงการ

ตุลาคม 256๓

นางสาวพิมพวิไล ทองนะ

4 ดำเนินการตามโครงการ

ตุลาคม 256๓ –
3๐ กันยายน 256๔

นางสาวพิมพวิไล ทองนะ
และคณะ

กันยายน 256๔

นางสาวพิมพวิไล ทองนะ

กันยายน 256๔

นางสาวพิมพวิไล ทองนะ

5 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด ำ เนิ น
กิจกรรมโครงการ
6 น ำ ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ม า
ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขข อ บกพร อ ง
สำหรั บ การปฏิ บั ติ ง านในป
ตอไป

หมายเหตุ

5. แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม
ที่
1
2
3
๔
๕

งาน/กิจกรรม
วางแผนจัดทำโครงการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ
กิจกรรม ตรวจสุขภาพนักเรียน

เวลา
ต.ค.๒๕๖๓
ต.ค.๒๕๖๓
พ.ย.๒๕๖๓
พ.ย.6๓- ก.ย.6๔

๗

กิจกรรม พนสารเคมีปองกันยุงเมื่อพบ พ.ย.6๓- ก.ย.6๔
การแพรงระบาดของโรค
กิจกรรม สำรวจ – ทำลายแหลง
พ.ย.6๓- ก.ย.6๔
เพาะพันธุยุง
กิจกรรมเสียงตามสายรูกอน-ปองกันโรค พ.ย.6๓- ก.ย.6๔

๘

กิจกรรม จัดปายนิเทศใหความรู

พ.ย.6๓- ก.ย.6๔

๙

กิจกรรมออกกำลังกายยามเชา

พ.ย.6๓- ก.ย.6๔

๖

ผูรับผิดชอบ
นางสาวพิมพวิไล ทองนะ
นางสาวพิมพวิไล ทองนะ
นางสาวพิมพวิไล ทองนะ
นางสาวพิมพวิไล ทองนะ/
รพสต.ฉลอง
นางสาวพิมพวิไล ทองนะ
เทศบาลตำบลฉลอง
นางสาวพิมพวิไล ทองนะ
อย.นอย
นางสาวพิมพวิไล ทองนะ
อย.นอย/สภานักเรียน
นางสาวพิมพวิไล ทองนะ
อย.นอย
นางสาวพิมพวิไล ทองนะ/
สภานักเรียน

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

หมายเหตุ

๗๘

ที่
๑๐

งาน/กิจกรรม
กิจกรรมตรวจวัดสายตา

๑๑

กิจกรรมกำจัดเหา

๑๒

กิจกรรมรักฟนตองแปรงฟน

1๓

กิจกรรมตรวจสุขภาพในชองปาก
เคลือบฟน,อุดหลุมรองฟนและเคลือบสี
ฟน เด็กไทยฟนดี
กิจกรรมอบรม อย.นอยตรวจสาร
ปนเปอนในอาหาร
กิจกรรมอบรมยาเสพติด

1๔
๑๕

เวลา
ผูรับผิดชอบ
พ.ย.6๓- ก.ย.6๔ นางสาวพิมพวิไล ทองนะ
อย.นอย/รพสต.ฉลอง
พ.ย.6๓- ก.ย.6๔ นางสาวพิมพวิไล ทองนะ
อย.นอย
พ.ย.6๓- ก.ย.6๔ นางสาวพิมพวิไล ทองนะ
อย.นอย/สภานักเรียน
พ.ย.6๓- ก.ย.6๔ นางสาวพิมพวิไล ทองนะ
อย.นอย/รพสต.ฉลอง

หมายเหตุ

พ.ย.6๓- ก.ย.6๔ นางสาวพิมพวิไล ทองนะ
อย.นอย/รพสต.ฉลอง
พ.ย.6๓- ก.ย.6๔ นางสาวพิมพวิไล ทองนะ
/รพสต.ฉลอง

6. งบประมาณและทรัพยากร
ที่
1
2

๓

๔

คำชี้แจง/รายการ
การใช
บุคลากร
งบประมาณและ คาจาง ตอบ
ทรัพยากร
แทน
จัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ
กิจกรรมตรวจ
สุขภาพนักเรียน
กิจกรรม พน
สารเคมีปองกันยุง
เมื่อพบการแพรง
ระบาดของโรค
กิจกรรม สำรวจ
– ทำลายแหลง
เพาะพันธุยุง

จำแนกตามหมวดรายจาย
ดำเนินงาน
ลงทุน
ใชสอย
วัสดุ
สาธา ครุภัณฑ ที่ดินฯ
ฯ
๓,๐๐๐
-

รวม
๓,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๗๙

คำชี้แจง/รายการ
การใช
บุคลากร
ที่
งบประมาณและ คาจาง ตอบ
ทรัพยากร
แทน
๕ กิจกรรม เสียง
ตามสาย
๖ จัดปายนิเทศให
ความรู
๗ กิจกรรมออก
กำลังกายยามเชา
๘ กิจกรรมตรวจวัด
สายตา
๙ กิจกรรมกำจัดเหา
๑๐ กิจกรรมรักฟน
ตองแปรงฟน
๑๑ กิจกรรมตรวจ
สุขภาพในชอง
ปาก เคลือบฟน,
อุดหลุมรองฟน
และเคลือบสีฟน
เด็กไทยฟนดี
๑๒ กิจกรรมอบรม
อย.นอยตรวจสาร
ปนเปอนใน
อาหาร
รวมงบประมาณที่ใช
-

จำแนกตามหมวดรายจาย
ดำเนินงาน
ลงทุน
ใชสอย
วัสดุ
สาธา ครุภัณฑ ที่ดินฯ
ฯ
-

รวม
๓,๐๐๐

-

๕๐๐

-

-

-

๕๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000
-

-

-

-

๓,๐๐๐
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๖,๕๐๐

-

-

-

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ ใชงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว จำนวน ๖,๕๐๐ บาท

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๖,๕๐๐

๘๐

7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

1. นักเรียนไดรับการสงเสริมดานสุขภาพ
อนามัย

สังเกต

2. นักเรียนไดรับบริการสุขภาพ
3. นักเรียนไดรับบริการดานทันตกรรม
5. นักเรียนมีความรูเรื่องยาเสพติด/โรค

แบบบันทึก
ทดสอบ

เครื่องมือที่ใชวัด
แบบสังเกต
แบบบันทึก
บัตรสุขภาพ
แบบทดสอบ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ

นักเรียนโรงเรียนบานฉลองทุกคนไดรับการดูแลภาวะโภชนาการโดยการชั่งน้ำหนัก สวนสูง วิธีการดูแล
รักษาสุขภาพฟน ไดรับบริการการตรวจสุขภาพปากและฟน รักการออกกำลังกาย มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
มีความรูในการดูแลสุขภาพเบื้องตน การเจ็บปวยลดนอยลง ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถเรียนรูไดเต็ม
ความสามารถและดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

ลงชื่อ.........................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวพิมพวิไล ทองนะ)

ลงชื่อ………………………………………ผูอนุมัติโครงการ
(นายตอตระกูล พรมนุน)
ผูอำนวยการโรงเรียนบานฉลอง

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๘๑

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน อาคารสถานที่

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม

( ) งานประจำ (/) โครงการตอเนื่อง ( ) โครงการใหม
( ) กิจกรรมใหม ( ) กิจกรรมตอเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 256๓ – กันยายน 256๔
ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม กลุมงานอาคารสถานที่
สนองกลยุทธโรงเรียน
ขอที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา
ขอที่ ๕ พัฒนาเสริมสรางคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สนอง สมศ. ขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องดวยโรงเรียนบานฉลองเปนสถานศึกษาขนาดกลางเปดสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖ มีนักเรียนประมาณ ๖๓๐ คน ซึ่งมีพนื้ ที่จำนวน ๑๔ ไร ๗ งาน ตั้งอยูตรงขามวัดไชยธารา
ราม (วัดฉลอง) ประกอบดวยอาคารเรียนและสำนักงานจำนวน ๘ อาคาร อาคารหองแถวสุขา จำนวน ๔
อาคาร ซึ่งซอมแซมปรับปรุงมาหลายครั้ง เนื่องจากการใชงานของนักเรียนจำนวนมากสวนหนึ่ง และระยะเวลา
การสรางที่ยาวนาน มีการเพิ่มเติมกอสรางเพื่อรองรับความตองการที่มีมากขึ้นตามจำนวนนักเรียนที่มีเพิ่มขึ้น
ทุกป ในดานสาธารณูปโภค ระบบน้ำประปา อาคารสถานที่ ฝายอาคารสถานที่มุงมั่นที่จะทำใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนบานฉลองซึง่ ในปการศึกษานี้ ไดมีการพัฒนาในสวน
ของภูมิทัศน ทางเชื่อมระหวางอาคาร ประตูหองน้ำสุขา โรงจอดรถยนตผูมาติดตอราชการ การปรับปรุงหอง
ประชุมเทพทาโร การพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนแหงการเรียนรูโดยสมบูรณ ดังนั้นโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนอาคารสถานที่จึงมีความจำเปนที่จะตองดำเนินการอยางเรงดวนที่สุด

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อจัดสราง ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมใหทันสมัยและเอื้อตอการเรียนรู
2. เพือ่ ใหเกิดความปลอดภัยแกผูเรียน ครู บุคลากร ผูปกครอง ชุมชน ที่ใชการเรียนรูภายนอกหองเรียน
3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใชสอยพื้นที่ภายในรงเรียนเพื่อประโยชนทางการศึกษา

3. เปาหมาย

เชิงปริมาณ
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถใชสอยพื้นที่เพื่อผลประโยชนทางการศึกษารอยละ
100
2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความปลอดภัยในการใชอาคารสถานที่ รอยละ 100
แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๘๒

3. นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรูนอกหองเรียนไดเต็มความสามารถคิดเปนรอนละ 100
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถใชสอยพื้นที่เพื่อผลประโยชนทางการศึกษา
2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความปลอดภัยในการใชอาคารสถานที่
3. นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรูนอกหองเรียนไดเต็มความสามารถ

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม/เวลา
ที่
งาน / กิจกรรม
1 ประชุมกำหนดโครงการ
2 ขออนุมัติโครงการ

เวลา
ตุลาคม 2463
พฤษจิกายน 2563

ผูรับผิดชอบ
นายกีรติ พรหมนรา

3 ประชุมครูชี้แจงโครงการ

พฤษจิกายน 2563

นายกีรติ พรหมนรา

4 ดำเนินการตามโครงการ

พฤษจิกายน 2563
– กันยายน 2564

นายกีรติ พรหมนรา

5 รายงานผลการดำเนิน
กิจกรรมโครงการ
6 นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
สำหรับการปฏิบัติงานในป
ตอไป

กันยายน 2564

นายกีรติ พรหมนรา

กันยายน 2564

นายกีรติ พรหมนรา

หมายเหตุ

นายกีรติ พรหมนรา

5. แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม
ที่

งาน / กิจกรรม

1 ปรับปรุงภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการ
เรียนรู
ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
2 เรียน
ปรับปรุงซอมบำรุงเรือน
3 ระบบน้ำบาดาล
จัดหาและจัดทำตลอดจน

วิธีการ / สถานที่

เวลา

ผูรับผิดชอบ

พัฒนาอาคารสถานที่เพิ่มเติม เชน
การทำทางเดิน walk way เพิ่ม
จากเดิม ตลอดจนสรางแหลง
เรียนรูนอกหองเรียนเพิ่มเติม
ประตู หนาตาง บานพับ อื่นๆ ที่
ชำรุดพังเสียหาย
ระบบซัมเมอรสน้ำบาดาลทีท่ ำงาน
หนัก

พฤศจิกายน
256๓
กันยายน
256๔

นายกีรติ พรหมนรา

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

หมาย
เหตุ

๘๓

ที่

งาน / กิจกรรม

๔. ซอมแซมระบบไฟฟา

วิธีการ / สถานที่

เวลา

หมาย
เหตุ

ผูรับผิดชอบ

ระบบไฟ หลอกไฟใหแสงสวาง
อาคารหลวงพอแชมที่รัดวงจร
และอื่นๆ

6. งบประมาณและทรัพยากร
คำชี้แจง/รายการ
บุคลากร
ที่ การใชงบประมาณ
คาจาง
และทรัพยากร

ตอบ
แทน

จำแนกตามหมวดรายจาย
ดำเนินงาน
ลงทุน
ใชสอย
วัสดุ
สาธา ครุภัณฑ ที่ดินฯ
ฯ

1 ปรับปรุงภูมิทัศน
และสิง่ แวดลอมให
เอื้อตอการเรียนรู
ปรับปรุงซอมแซม
2 อาคารเรียน
ปรับปรุงซอมบำรุง
3 เรือนระบบน้ำ
บาดาล
จัดหาและจัดทำ
4 ตลอดจนซอมแซม
ระบบไฟฟา
รวมงบประมาณที่ใช
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ ใชงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว จำนวน ๑๒๓,๐๐๐ บาท
ใชงบประมาณเงินรายไดสถานศึกษา จำนวน ๑๗๗,๐๐๐ บาท

รวม

100,000

50,000
50,000

100,000
-

88 ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ทันสมัย สมบูรณ แข็งแรง และเอื้อตอการเรียนรู
2. ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ มีความศรัทธา และสงบุตรหลานมาเรียนเพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

300,000

๘๔

ลงชื่อ.........................................ผูเ สนอโครงการ
(นายกีรติ พรหมนรา)
หัวหนากลุม งานอาคารสถานที่

ลงชื่อ………………………………………ผูอนุมัติโครงการ
(นายตอตระกูล พรมนุน)
ผูอำนวยการโรงเรียนบานฉลอง

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๘๕

ชื่อโครงการ โครงการยุวนักวิทย ยุวเกษตรกร

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม

( ) งานประจำ ( / ) โครงการตอเนื่อง ( ) โครงการใหม
( ) กิจกรรมใหม ( ) กิจกรรมตอเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔
ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นายจิตตรง ธนันชัย
สนองกลยุทธโรงเรียน
ขอที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ขอที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ ๓ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
สนอง สมศ.
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

๑. หลักการและเหตุผล

จากแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ ( พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ ) ยังคงอัญ เชิญ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางปฎิบัติควบคูไปกับการพัฒนาแบบูรณาการเปนองครวมที่มีคน
เปนศูนยกลางพัฒนาอยางจริงจัง เพื่อใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเกิดความสมดุล
เป น ธรรมและยั่ ง ยื น มุ ง สู สั ง คมอยู เย็ น เป น สุ ข รว มกั น อั น จะเป น การเสริ ม สร างประโยชน สู ง สุ ด ให แ ก
ประชาชนโดยถว นหน าสมดั ง พระราชปณิ ธานของพระบาทสมเด็ จพระเจ าอยูหั ว ภาวะการเจริ ญ เติ บ โต
ทางดานเศรษฐกิจของประเทศไทยทำใหการดำรงชีวิตของคน ในสังคมไทยไดนำเอาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
ทุกๆดานเขามาใชในชีวิตประจำวัน แมกระทั่ง สิ่งอุปโภคและบริโภคตางๆลวนอำนวยความสะดวกตอคนไทย
ในสั ง คมทั้ ง สิ้ น ด ว ยเหตุ ผ ลข า งต น ทำให ก ารใช ชี วิ ต ของคนไทยที่ ผ า นมานั้ น ถึ ง แม จ ะได รั บ ความ
สะดวกสบายในเบื้องตนแตสิ่งที่ตามมาโดยไมรูตัวคือการดำรงชีวิตประจำวันที่ฟุมเฟอยทำใหคนในสังคมตอง
ประสบกับปญหาการดำรงชีวิตตามมา ฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถแกปญหาการดำรงชีวิตของคนในสังคมไทย เรื่อง
การใชจายฟุมเฟอย โดยเฉพาะรายจายในครอบครัวใหมีรายจายนอยลงได คือการดำรงชีวิตอยางพอเพียงตาม
แนวพระราชดำริ
ดังนั้นโครงการยุวนักวิทย ยุวเกษตรกร จึงเปนโครงการหนึ่งที่เปนประโยชนตอนักเรียนโดยตรงเพราะ
ไดฝกปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประกอบอาชีพแบบยั่งยืนได อีกทั้ง ไดบูรณาการกับการเรียนการสอน
stem ศึกษา อันจะเปนประโยชนตอครอบครัว และชุมชน โรงเรียนบานฉลองจึงไดจัดทำโครงการนีข้ ึ้น

๓. วัตถุประสงค

๑.เพื่อตองการศึกษากระบวนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.เพื่อฝกทักษะอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน
๓.เพื่อนำผลผลิตมาประกอบเปนอาหารกลางวันใหนักเรียน
๔.เพื่อใหนักเรียน รูจักการใชชีวิตที่พอเพียงมีความรูความสามารถในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ
แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๘๖

๓. เปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. บุคลากรในโรงเรียนทุกคน มีความรูความสามารถในการใชชีวิตอยางพอเพียง
๒. นักเรียนทุกคนกลาแสดงออก ตลอดจนไดฝกทักษะอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน
๓. มีพืชผัก เห็ด ปลาดุก กบ สนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียน
๔. นักเรียน ครู ผูปกครองไดพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ และดูแลนักเรียน
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนมีอาหารรับประทานเพียงพอทำใหรางกายแข็งแรง สมบูรณ
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
๓. มีพืชผัก เห็ด ปลอดสารพิษสนับสนุนอาหารกลางวัน

๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม/เวลา
ที่
งาน / กิจกรรม
๑ ประชุมกำหนดโครงการ

เวลา
กันยายน ๒๕๖๓

๒ ขออนุมัติโครงการ

ตุลาคม ๒๕๖๓

๓ ประชุมครูชี้แจงโครงการ

ตุลาคม ๒๕๖๓

นายจิตตรง ธนันชัย และ
คณะทำงานกลุมงานวิชาการ

๔ ดำเนินการตามโครงการ

พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ถึง กันยายน ๒๕๖๔

นายจิตตรง ธนันชัย

๕ รายงานผลการดำเนิน
กิจกรรมโครงการ

กันยายน ๒๕๖๔

๖ นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
สำหรับการปฏิบัติงานในป
ตอไป

กันยายน ๒๕๖๔

ผูรับผิดชอบ
นายจิตตรง ธนันชัย
และคณะทำงานกลุมงานวิชาการ
นายจิตตรง ธนันชัย

หมายเหตุ

และคณะครูโรงเรียนบานฉลอง
นายจิตตรง ธนันชัย
และคณะครูโรงเรียนบานฉลอง
นายจิตตรง ธนันชัย
และคณะครูโรงเรียนบานฉลอง

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบานฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔

๘๗

๕. แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม
ที่

งาน / กิจกรรม

๑ ปรับปรุงโรงเพาะชำตน
กลาและปรับปรุง
โรงเรือนเห็ด

หมาย
เหตุ

วิธีการ / สถานที่

เวลา

ผูรับผิดชอบ

๑.๑ ปรับปรุงโรงเพาะชำตนกลา
-กำหนดและออกแบบตัวโรงเรือน
ที่จะสราง
- ใชสถานที่ดานหลังอาคาร 2
ชั้นในการสรางโรงเรือน
- ประเมินการเจริญเติบโตของตน
กลาทุกเดือน
- สรุปผลการดำเนินงาน
๑.๒ ปรับปรุงซอมแซมโรงเรือน
เห็ด ขนาด ๓ x ๖ เมตร
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
- ปรับปรุงซอมแซม
- สรุปรายงานกิจกรรม
๑.๓ ผลิตกอนเชื้อเห็ดดวย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
- สรุปรายงานกิจกรรม

พฤศจิกายน
๒๕๖๓
กันยายน
๒๕๖๔

นายจิตตรง ธนันชัย
และฝายอาคาร
สถานที่

๖. งบประมาณและทรัพยากร
คำชี้แจง/รายการ
บุคลากร
ที่ การใชงบประมาณ
คาจาง
และทรัพยากร
๑ ปรับปรุงโรงเพาะ
ชำตนกลา
๒ ปรับปรุงโรงเรือน
เห็ด ขนาด ๓ x ๖
เมตร
๓ ผลิตกอนเห็ด

ตอบ
แทน

๓,๐๐๐ -

จำแนกตามหมวดรายจาย
ดำเนินงาน
ลงทุน
ใชสอย
วัสดุ
สาธา ครุภัณ ที่ดินฯ
ฯ
ฑ
๗,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
-

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๓,๐๐๐

-

๗,๐๐๐
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รวม

๑๐,๐๐๐

๘๘

จำแนกตามหมวดรายจาย
ดำเนินงาน
ลงทุน
ตอบ ใชสอย
วัสดุ
สาธา ครุภัณ ที่ดินฯ
แทน
ฯ
ฑ
รวมงบประมาณที่ใช
๖,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ ใชงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง/รายการ
บุคลากร
ที่ การใชงบประมาณ
คาจาง
และทรัพยากร

รวม
๕๐,๐๐๐

๗. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
โรงเรือนเพาะชำตนกลาที่
ทันสมัยและกอนเห็ดผลิตขึ้นเอง

วิธีวัดและ
ประเมินผล
สำรวจ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสำรวจ

ผูรับผิดชอบ
นายจิตตรง ธนันชัย

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ

๑. นักเรียนมีรางกายสมบูรณ แข็งแรง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
๒. นักเรียนไดฝกทักษะอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน
๓. นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพ
ลงชื่อ.........................................ผูเสนอโครงการ
(นายจิตตรง ธนันชัย)
หัวหนางานโครงการพิเศษ

ลงชื่อ………………………………………ผูอนุมัติโครงการ
(นายตอตระกูล พรมนุน)
ผูอำนวยการโรงเรียนบานฉลอง
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