ภาคผนวก

งบวิชาการ

ชื่อโครงการ
หนูน้อยวัยใสรัก และใส่ใจสุขภาพ
แผนงาน
วิชาการ
สนองมาตรฐานฐานการศึกษา  สพฐ. ข้อ 2  สพป.ข้อ 2  โรงเรียน ข้อ 1 , 2
สนองกลยุทธ์
 สพฐ. ข้อ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 6
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางธมนพัณณ์ แก้วสกด และครูช่วงชั้นปฐมวัย
ระยะเวลาดาเนินงาน
16 พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรกเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้
เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การที่เด็กจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
เด็กจะต้องมีพัฒ นาการที่ ส มบู ร ณ์พร้ อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการมีสุ ขภาพดี ซึ่งถือเป็นลั กษณะอันพึ ง
ประสงค์ประการแรก จึงมีความจาเป็นที่เด็กต้องได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งเป็นการวางรากฐานด้านสุข ภาพ
ให้เข้มแข็ง ด้วยการเตรียมความพร้อมเพื่อปูองกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่ม ให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับ
ปัญหาและสภาวการณ์ที่คุกคามต่อสุขภาพได้ สถานศึกษา จึงได้จัดโครงการ “หนูน้อยวัยใสรัก และใส่ใจ
สุขภาพ” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ การออกกาลังกายอย่างเหมาะสม สม่าเสมอ และสามารถหลีกเลี่ยง
ในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะการปูองการตัวเองจากสารเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรงได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปลูกฝัง ส่งเสริม และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ต่อการมีสุขภาพที่ดีต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒ นาการด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
เหมาะสม
2.3 เพื่อให้ครูปฐมวัยทุกคนมีสื่อ อุปกรณ์สาหรับจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย

2.4 เพื่อให้ครูปฐมวัยทุกคนจัดประสบการณ์ตรงและกิจกรรมที่สงเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้า นอย่าง
สมดุลและเต็มศักยภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงประมาณ
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย จานวน 136 คน
3.1.1 ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยฟันสวย
3.1.2 ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพยามเช้า
3.1.3 ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้งและออกกาลังกายเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัด
ใหญ่
3.1.4 ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบอุปกรณ์
3.1.5 ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเล่นน้าเล่นทรายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์
จิต
สังคมและสติปัญญา ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้
3.2.2 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
เหมาะสม
3.2.3 ครูปฐมวัยทุกคนมีสื่อสาหรับจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย
3.2.4 ครูปฐมวัยทุกคนจัดประสบการณ์ตรงและกิจกรรมที่สงเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลและเต็มศักยภาพ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
4. ระยะเวลา วิธีการ ขั้นตอนในการดาเนินงาน และงบประมาณ
กิจกรรมดาเนินการและงบประมาณจานวน 30,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมและการชี้แจง
งบประมาณ
จาแนกการจ่าย
ปฏิทินการลง
ที่ใช้
ปฏิบัติงาน
ค่า ค่าใช้
ค่าวัสดุ
ตอบ สอย
แทน
1. ประชุมวางแผน เขียนโครงการ
พฤษภาคม 2563
2. เสนออนุมัติโครงการ
พฤษภาคม 2563

3. ดาเนินการตามแผนของโครงการ
3.1 กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพยามเช้า
-ตรวจความสะอาดของร่างกาย ได้แก่ ผม
ฟัน เล็บ การแต่งกายของผู้เรียน
3.2 กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย
-แนะนาส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการแปรงฟัน
ที่ถูกต้อง
-ส่งเสริมการแปรงฟันหลังรับประทาน
อาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนรู้จักการดูแล
ฟันและสุขภาพช่องปากจนเป็นนิสัย
3.3 กิจกรรมกลางแจ้งและออกกาลังกาย
เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่
-จัดกิจกรรมกลางแจ้งให้เด็กได้ออกกาลัง
กายตอนเช้าทุกวัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และ ให้แข็งแรง สมวัย
สามารถเล่นและทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
-ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง
3.4 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
ประกอบอุปกรณ์
-จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังวะเพลงโดย
ใช้อุปกรณ์ประกอบ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ พัฒนาอารมณ์และจิตใจให้กับเด็ก
ปฐมวัย
3.5 กิจกรรมเล่นน้าเล่นทราย และกิจกรรม
เสริมประสบการณ์
-กิจกรรมเล่นน้าเล่นทรายเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
-กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นให้เด็กได้
ลงมือปฏิบัติจริง
4. ประเมินผล/สรุป/รายงาน
รวมงบประมาณ

5,000

ตลอดปีการศึกษา
2563

3,000

ตลอดปีการศึกษา
2563

11,000 ตลอดปีการศึกษา
2563

7,000

ตลอดปีการศึกษา
2563

4,000

ตลอดปีการศึกษา
2563

กุมภาพันธ์
2564
30,000

30,000

.5 การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. เด็กปฐมวัยร้อยละ 85 มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

วิธีการประเมิน
- สังเกต
- สัมภาษณ์
- ตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
-แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์
- แบบบันทึกน้าหนัก
ส่วนสูง
- แบบบันทึก
พัฒนาการ

2. เด็กปฐมวัยร้อยละ 85 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม

- สังเกต
- สัมภาษณ์
- ตรวจสอบ

3. ครูปฐมวัยร้อยละ 95 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
ปลูกฝัง ส่งเสริม และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและอนามัย

- สังเกต
- สัมภาษณ์
- ตรวจสอบ

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
- แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์
-แบบบันทึก
พัฒนาการ
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
- แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์
- แบบสอบถามความ
พึงพอใจ

4. ครูปฐมวัยร้อยละ 95 จัดประสบการณ์ตรงและกิจกรรม
ที่สงเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็ม
ศักยภาพ มีประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง

- สังเกต
- สัมภาษณ์
- ตรวจสอบ

5. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
9 ลที่คาดว่าจะได้รับผ .

สอบถาม

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
- แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์
- แบบสอบถามความ
พึงพอใจ
แบบสอบถาม

9.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
9.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม
9.3 ครูปฐมวัยทุกคนมีสื่อสาหรับจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย
9.4 ครูปฐมวัยทุกคนจัดประสบการณ์ตรงและกิจกรรมที่สงเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและ
เต็มศักยภาพ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางธมนพัณณ์ แก้วสกด)
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

(นางเกษศิริ อริยประยูร)
หัวหน้างานวิชาการ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายทัศนัย ลีฬหพงศ์)
ผูอานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

ชื่อโครงการ
โครงการวันสาคัญ
แผนงาน
งานวิชาการ
สนองมาตรฐาน
 สพฐ. ข้อ14
 สพป.ข้อ 14
โรงเรียน ข้อ 14
สนองกลยุทธ์
 สพฐ.ข้อ 2
 สพป.ข้อ2
โรงเรียน ข้อ 2,3
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวปาริชาติ อ่อนคาและคณะครูทุกคน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน พฤษภาคม 2563 – มีนาคม2564
**********************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมวันสาคัญ เป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ที่เน้นการปลูกฝังให้นั กเรียนรู้จัก อนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สาคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณีอันดีของท้องถิ่น และ
เป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งกิจกรรมวันสาคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้ความหมายและความสาคัญ
ของวันสาคัญเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงนักเรียนได้แสดงความรักความ
กตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์ กล้าแสดงออก และแสดงความสามารถของตนเองที่ชื่นชอบนักเรียนได้ความรู้และมีความ
สนุก สนาน เป็น แบบอย่า งที่ ดีที่ทุ กคนต้ องปฏิ บัติ ยึด ถือ และทางโรงเรี ยนและผู้ ปกครองได้มี ส่ว นร่ วมในกิจ กรรมด้ว ยกั น
โรงเรียนจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสาคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันสาคัญต่างๆ
3.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน
3.3 เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีสว่ นร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สาคัญของท้องถิ่น
3.4 เพื่อให้นักเรียนได้รจู้ ักและอนุรกั ษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ

3. เป้าหมายของโครงการ
3.1 ด้านปริมาณ

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ
2. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ
3.2 ด้านคุณภาพ
1.คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวร้อยละ 100 ตระหนักเห็นความสาคัญและมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวร้อยละ 100 มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
4. กิจกรรม/ขั้นตอนดาเนินงาน
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกาหนดกิจกรรมในระหว่าง เดือนพฤษภาคม 2563 – เดือน มีนาคม 2564
ทุ่งหงาวตาบลหงาว อาเภอเมือง จังหวัดระนอง

1. เสนออนุมัติโครงการ

ณ โรงเรียนบ้าน

2. แต่งตั้งคณะทางาน
3. ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ
4. ดาเนินการจัดซื้อวัสดุในการดาเนินการ
5. ติดตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน
6. นิเทศติดตามการดาเนินงาน
7. ประเมินผลโครงการ สรุปรายงาน
5. กิจกรรมที่ดาเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ จานวน 18,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

บุคลากร
ค่าจ้าง

ดาเนินงาน
ตอบ
แทน

ใช้สอย

ลงทุน
วัสดุ

ครุภัณฑ์

ที่ดิน

ปฏิทินการ
ดาเนินงาน

1.เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
3.ประชุมคณะทางาน
4. ดาเนินกิจกรรมตามแผน
4.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่
4.2 กิจรรมวันไหว้ครู
4.3 กิจรรมวันแม่แห่งชาติ
4.4 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
4.5 กิจรรมวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา
4.6 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
4.7 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
รวมงบประมาณ

5,000
2,000
2,000
2,000
1,000

5,000
2,000
2,000
2,000
1,000

1,000
5,000

1,000
5,000

มิ.ย.63
มิ.ย.63
ส.ค.63
ก.ค.63
ก.ค.63
ม.ค.64

18,000

18,000

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นั ก เรี ย นมี ค วามภาคภู มิ ใ จในความเป็ น ไทยรั ก และเทิ ด ทู น สถาบั น ชาติ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ปัญหาด้านการปกครองนักเรียนลดลง
4. นักเรียนมีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ คาขวัญ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน

ปฎิทินปฏิบัติงาน
รายการ / กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมชี้แจงการปฏิบตั ิงาน
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่
1 จัดอาคาร สถานที่ ให้สวยงาม
2 วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานทีและจัดกิจกรรม

- กระดาษสี กรรไกร กาว ภาพประกอบ
- ต้นไม้ประดับตกแตง
- ของขวั ญ รางวั ล ส าหรั บ นั ก เรี ย นร่ ว มแข่ ง ขั น
กิจกรรม
4.2 กิจรรมวันไหว้ครู

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค.2563
พ.ค.2563
ตลอดปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ครูปาริชาติ อ่อนคา
และครูทุกท่าน

มิ.ย.63

ครูวรรณกรและครูปาริชาติ

มิ.ย.63

ครูรุ่งทิพย์ รุ่งอโรทัย

ส.ค.63

ครูสุมาลิน หาญโสดา

1 จัดอาคาร สถานที่ ให้สวยงาม
2 วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานทีและจัดกิจกรรม

- กระดาษสี กรรไกร กาว ภาพประกอบ
- ต้นไม้ประดับตกแตง
- ของขวั ญ รางวั ล ส าหรั บ นั ก เรี ย นร่ ว มแข่ ง ขั น
กิจกรรม (การประกวดพานไหว้ครู)
4.3 กิจรรมวันแม่แห่งชาติ
1 จัดอาคาร สถานที่ ให้สวยงาม
2 วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานทีและจัดกิจกรรม

- กระดาษสี กรรไกร กาว ภาพประกอบ
- ต้นไม้ประดับตกแตง
- ของขวั ญ รางวั ล ส าหรั บ นั ก เรี ย นร่ ว มแข่ ง ขั น
กิจกรรม (การประกวดเรียงความ วาดภาพ
ระบายสี )
รายการ / กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

4.4 กิจกรรมวันเข้าพรรษา

ก.ค.63

ครูสุรียา ทิพย์บุญทอง

1 .ดอกไม้ และอุปกรณ์ต่างๆตกแต่งรถแห่งเทียนพรรษา

4.5 4.5กิจรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.
1 จัดอาคาร สถานที่ ให้สวยงาม

ก.ค.63

ครูนิตยา พงศ์ชู

ส.ค.63

ครูสุทฤศยา สุขสาราญ

-เช่าชุดการแสดงของนักเรียน(แสดงที่โรงคุมเทศบาลหงาว)
4.6 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
1 จัดอาคาร สถานที่ ให้สวยงาม
2 วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานทีและจัดกิจกรรม

- กระดาษสี กรรไกร กาว ภาพประกอบ
- ต้นไม้ประดับตกแตง
- ของขวัญรางวัลสาหรับนักเรียนร่วมกิจกรรม
4.7 กิจรรมวันเด็กแห่งชาติ
1 จัดอาคาร สถานที่ ให้สวยงาม
2 วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานทีและจัดกิจกรรม

ม.ค.63

ครูปิ่นแก้ว ลิ่มศิลา

- กระดาษสี กรรไกร กาว ภาพประกอบ
- ต้นไม้ประดับตกแตง
- ของขวัญรางวัลสาหรับนักเรียนร่วมกิจกรรม

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวปาริชาติ อ่อนคา)
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

(นางเกษศิริ อริยประยูร)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายทัศนัย ลีฬหพงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

ชื่อโครงการ

อนามัยโรงเรียน

แผนงาน
งานบริ หารทัว่ ไป
สนองมาตรฐาน
 สพฐ. ข้อที่ 15  สพป. ข้อที่ 15  โรงเรี ยน ข้อที่ 15
สนองกลยุทธ์
 สพฐ. ข้อที่ 1,3  สพป. ข้อที่ 1,3 โรงเรี ยน ข้อที่ 5
ลักษณะโครงการ  ใหม่
 ต่อเนื่ อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาววรุ ณยุพา ชูจนั ทร์ นายกิติพงศ์ บ้านนบ นางสาวปาริ ชาติ อ่อนคา
นางสาววลัยพร อุ่มชัย นางอัมพร สุมณฑา และคณะครู ทุกคน
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
***************************************************************************
***********************

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรี ยนบ้านทุ่งหงาว จัดการศึ กษาในชั้นอนุ บาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนมี
พัฒนาการทั้งด้านร่ างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา ควบคู่กนั ไป ในส่ วนของการพัฒนาด้านร่ างกายนั้นยัง
ดาเนินการไปเพื่อสนองมาตรฐานการศึกษาในมาตรฐานที่ 7 ที่ให้ผเู ้ รี ยนมีสุขนิสยั สุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี โดยเน้น
ให้ผูเ้ รี ยน มีสุขนิ สัยในการดูแลสุ ขภาพและการออกกาลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่ วนสู งและสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ ป้ องกันตนเอง จากสิ่ งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ ยงต่อความรุ นแรง โรคภัย อุบตั ิเหตุและปั ญหาทาง
เพศ มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผอู ้ ื่น รวมทั้งเป็ นผูท้ ี่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ต่อครู และ
ต่อผูอ้ ื่น
โรงเรี ยนเป็ นแหล่งรวมของประชากรในวัยเรี ยน วัยที่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ วัยที่กาลังเจริ ญงอก
งามทั้งความคิดอ่าน ค่านิยม ร่ างกายและอื่นๆ จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยผูเ้ รี ยนเป็ นลาดับต้นๆ โดย
จัดให้มีงานอนามัยโรงเรี ยนรองรับ ดาเนินการตามกรอบโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ สนองมาตรฐานคุณภาพผูเ้ รี ยนและปั ญหา
ด้านสุขภาพอนามัยตามบริ บทของชุมชนที่โรงเรี ยนตั้งอยู่
2. วัตถุประสงค์

1.
2.
3.
4.

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู ้สุขศึกษา
เพื่อจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนให้ถูกสุขลักษณะ
เพื่อให้บริ การด้านสุขภาพอนามัยให้กบั นักเรี ยน
เพื่อส่งเสริ มความร่ วมมือในการพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรี ยน

3. เป้าหมาย
1) นักเรี ยนทุกคนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุ ขภาพอนามัย
2) นักเรี ยนปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้องเพื่อให้เป็ นผูม้ ีสุขภาพอนามัยที่ดี
3) อาคารเรี ยน อาคารประกอบ บริ เวณโรงเรี ยนมีความสะอาดปลอดภัยตามหลักสุ ขาภิบาลเบื้องต้น
4) นักเรี ยนทุกคนได้รับบริ การสุ ขภาพ โดยการตรวจสุ ขภาพ การให้ภูมิคุม้ กัน การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ การ

ปฐมพยาบาลและส่งต่อ
5) มีเครื อข่ายความร่ วมมือเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยนักเรี ยน

4. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน

1 เสนอขออนุมตั ิโครงการ
2 แต่งตั้งคณะทางาน
3 ประชุมคณะทางาน
4 ดาเนินงานตามโครงการ
5 ติดตามรายงานผลการดาเนินงาน
5. กิจกรรมทีด่ าเนินการ
1. กิจกรรมการจัดสุ ขาภิบาลและสิ่ งแวดล้ อมในโรงเรียน
1.1 จัดอาคาร สถานที่ ให้ร่มรื่ น สะอาดเป็ นระเบียบ น่าอยู่ ปลอดภัย ใช้หลัก
Green
/Clean/Safety
1.2 จัดห้องน้ า ห้องส้วมให้สะอาด ถูกสุ ขลักษณะตามแนวดาเนิ นงานส้วมสุ ขสันต์ (HAS)
1.3 การรักษาความสะอาดและการกาจัดขยะ
2. กิจกรรมการให้ บริการตรวจสุ ขภาพนักเรียนและบุคลากร
2.1 การตรวจสุขภาพนักเรี ยนโดยครู และจนท.สาธารณสุข
2.2 การบันทึกระเบียนระเบียนสะสม/บัตรสุ ขภาพ เพื่อเป็ นข้อมูลสารสนเทศในการดาเนิ นงานด้านสุ ขภาพ

อนามัยนักเรี ยน
2.3 การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการการ ด้วยการชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสูง
2.4 การเฝ้าระวังทันตสุขภาพ และการส่ งเสริ มสุ ขภาพปาก และฟั น
2.5 การเฝ้าระวังโรคผิวหนัง/เหา ด้วยการตรวจความสะอาดของร่ างกาย
3. กิจกรรมการควบคุมโรคติดต่ อ
3.1 ประสานการให้ภูมิคุม้ กันโรค
3.2 การให้ความรู ้ สร้างความตระหนักแก่นกั เรี ยนและผูป้ กครอง โดยการจัดป้ ายนิเทศ แผ่นพับ การกระจาย

เสี ยงตามสาย
3.3 การเฝ้าระวังและรายงาน
4. กิจกรรมการปฐมพยาบาลและการส่ งต่ อ
4.1 การให้บริ การห้องพยาบาล
4.2 การให้บริ การเวชภัณฑ์
4.3 การให้บริ การทาแผลและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4.4 การให้บริ การส่งต่อผูป้ ่ วยไปยังสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษา

5. กิจกรรมการบริการอาหารกลางวัน นา้ ดื่ม และโภชนาการ

5.1 การให้บริ การน้ าดื่ม เครื่ องดื่ม “อ่อนหวาน”
5.2 การให้บริ การอาหารกลางวัน
5.3 การควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่ องดื่มที่จาหน่ายในโรงเรี ยน
5.4 การจัดสถานที่รับประทานอาหาร โรงอาหารตามหลัก Green /Clean/Safety
5.5 การจัดสถานที่ดื่มน้ า ที่เก็บกักน้ าดื่มสะอาดบริ การตลอดปี
6. กิจกรรมการส่ งเสริมสุ ขศึกษา
6.1 การให้ความรู ้ดา้ นสุขภาพ อนามัย
6.2 การให้บริ การคาปรึ กษาด้านสุ ขภาพอนามัยแก่นกั เรี ยนโดยครู ประจาชั้น ครู ที่ปรึ กษา ครู แนะแนว

และครู อนามัย
6.3 การส่ ง เสริ มการแสดงออก/ศักยภาพนักเรี ย นด้านสุ ข ภาพอนามัย เช่ น การแข่ ง ขัน ตอบปั ญ หา

เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การเขียนบทความ คากลอน คาขวัญแต่งหนังสื อ หนังสื อภาพ และโครงงาน
6.4 การดาเนิ นงานสื่ อการศึกษาด้านสุ ขภาพอนามัย ด้วยการรวบรวมนาเสนอและให้บริ การสื่ อ ด้าน
สุขศึกษาแก่ครู นักเรี ยน
7. กิจกรรมส่ งเสริมสุขภาพ
7.1 การจัดกิจกรรมเสี ยงตามสาย
7.2 การจัดกิจกรรมกีฬาและการออกกาลังกาย
7.3 การจัดกิจกรรมนันทนาการ

8. ปฏิทนิ ปฏิบัตงิ าน
รายการ / กิจกรรม
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
5. ประชุมชี้แจงการปฏิบตั ิงาน
6. ดาเนินงานตามโครงการ
3.1 กิจกรรมการจัดสุ ขาภิบาลและสิ่งแวดล้ อมในโรงเรียน
1 จัดอาคาร สถานที่ ให้ร่มรื่ น สะอาดเป็ นระเบี ยบ น่ าอยู่
ปลอดภัย ใช้หลัก Green /Clean/Safety
2 จัดห้องน้ า ห้องส้วมให้สะอาด ถูกสุ ขลักษณะตามแนว
ดาเนินงานส้วมสุขสันต์(HAS)
3 การรักษาความสะอาดและการกาจัดขยะ
3.2 กิจกรรมการให้ บริการตรวจสุ ขภาพนักเรียนและบุคลากร
1 การตรวจสุขภาพนักเรี ยนโดยครู และจนท. สาธารณสุข
2
การบัน ทึ ก ระเบี ย น/บัต รสุ ข ภาพ เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล
สารสนเทศในการดาเนินงานด้านสุขภาพอนามัยนักเรี ยน
3 การเฝ้ าระวังภาวะโภชนาการ ด้วยการชัง่ น้ าหนัก วัด
ส่วนสูง
4 การเฝ้าระวังทันตสุ ขภาพและการส่ งเสริ มสุ ขภาพปาก
และฟัน
5 การเฝ้าระวังโรคผิวหนัง/เหา ด้วยการตรวจความสะอาด
ของร่ างกาย
3.3 กิจกรรมการควบคุมโรคติดต่ อ
1. ประสานการให้ภูมิคุม้ กันโรค
2. การให้ความรู ้ สร้างความตระหนักแก่ นักเรี ยนและ
ผูป้ กครอง โดยการจัดป้ ายนิเทศ แผ่นพับ การกระจายเสี ยงตาม
สาย
3. การเฝ้าระวังและรายงาน
3.4 กิจกรรมการปฐมพยาบาลและการส่ งต่อ
1 การให้บริ การห้องพยาบาล
2 การให้บริ การเวชภัณฑ์
3 การให้บริ การทาแผลและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4 การให้บริ การส่ งต่อผูป้ ่ วยไปยังสถานพยาบาลเพื่อรับการ
รักษา

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. 2563
พ.ค. 2563
ตลอดปี การศึกษา
ตลอดปี การศึกษา

ตลอดปี การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ครู วรุ ณยุพา
และครู อนามัยทุกคน
ครู ธีรศักดิ์ หัวหน้า
ครู ชยั ยันต์ ผูช้ ่วย
ครู สุมาลิน ผูช้ ่วย
ครู รุ่งทิพย์ ผูช้ ่วย
ครู จารึ ก ผูช้ ่วย
ครู นิตยา ผูช้ ่วย
ครู ประจาชั้นทุกคน
ครู วาสนา หัวหน้า
ครู วรุ ณยุพา ผูช้ ่วย
ครู วลัยพร ผูช้ ่วย
ครู ชยั ยันต์ ผูช้ ่วย
ครู พฒั นา ผูช้ ่วย

ครูประจาชั้นทุกคน

ตลอดปี การศึกษา

ตลอดปี การศึกษา

ครูนิตยา
ครูปาริชาติ
ครูธมนพัณณ์
ครูจิราพรรณ
ครูอัจฉะรียา

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

ครู วรุ ณยุพา หัวหน้า
ครู ปาริ ชาติ ผูช้ ่วย
ครู จิราพรรณ ผูช้ ่วย
ครู อจั ฉะรี ยา ผูช้ ่วย
ครู ชยั ยันต์ ผูช้ ่วย
ครู ประจาชั้นทุกคน

รายการ / กิจกรรม

3.5 กิจกรรมการบริการอาหารกลางวัน น้้าดื่ม และ
โภชนาการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปี การศึกษา

1 การให้บริ การน้ าดื่ม เครื่ องดื่ม “อ่อนหวาน”
2 การให้บริ การอาหารกลางวัน
3 การควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่ องดื่ มที่ จาหน่ ายใน

โรงเรี ยน
4 การจัดสถานที่รับประทานอาหาร โรงอาหารตามหลัก
Green /Clean/Safety
5 การจัดสถานที่ดื่มน้ า ที่เก็บกักน้ าดื่มสะอาดบริ การตลอด
ปี

ตลอดปี การศึกษา
ครู สุทฤศยา หัวหน้า
ครู วรรณกร ผูช้ ่วย
ครู ชนัญญา ผูช้ ่วย
ครู สุรียา ผูช้ ่วย
ครู ประจาชั้นทุกคน

3.6 กิจกรรมการส่งเสริมสุขศึกษา
1. การให้ความรู ้ดา้ นสุขภาพ อนามัย
2. การให้บริ การคาปรึ กษาด้านสุ ขภาพอนามัยแก่นักเรี ยน

โดยครู ประจาชั้น ครู ที่ปรึ กษา ครู แนะแนวและครู อนามัย
3. การส่ งเสริ มการแสดงออก/ศักยภาพนักเรี ยนด้านสุ ขภาพ
อนามัย เช่นการแข่งขันตอบปั ญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การ
เขี ยนบทความ ค ากลอน คาขวัญ แต่ งหนัง สื อ หนังสื อภาพ
และโครงงาน
การดาเนินงานสื่ อการศึกษาด้านสุขภาพอนามัย ด้วยการ
รวบรวมนาเสนอและให้บริ การสื่อด้านสุขศึกษาแก่
3.7 กิจกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ
1 การจัดกิจกรรมเสี ยงตามสาย
2 การจัดกิจกรรมกีฬาและการออกกาลังกาย
3 การจัดกิจกรรมนันทนาการ

4 กากับติดตามการดาเนินการ
5 ประเมินผลการดาเนินงาน
4. สรุ ปผลการดาเนินงานครู นักเรี ยน

ผู้รับผิดชอบ
ครู ปิ่นแก้ว หัวหน้า
ครู มนัส ผูช้ ่วย
ครู ปรานอม ผูช้ ่วย
ครู ศิริรัตน์ ผูช้ ่วย
ครู พฒั นา ผูช้ ่วย
ครู สุวดี ผูช้ ่วย
ครู วลัยพร ผูช้ ่วย
ครู วรุ ณยุพา ผูช้ ่วย

ตลอดปี การศึกษา

31 มีนาคม 2564

ครู ธีระศักดิ์ หัวหน้า
ครู ชยั ยัณต์ ผูช้ ่วย
ครู นิตยา ผูช้ ่วย
ครู รุ่งทิพย์ ผูช้ ่วย
ครู วรุ ณยุพา ผูช้ ่วย
ครู วรุ ณยุพา

9. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 18,220 บาท ขอถัวจ่ายทุกรายการ แยกรายละเอียด ดังนี้

1. กิจกรรมการจัดสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน งบประมาณ 4,000 บาท
2. กิจกรรมการใช้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากร
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ขอใช้งบเบ็ดเตล็ด)
3. กิจกรรมการควบคุมโรคติดต่อ งบประมาณ 6,500 บาท
4. กิจกรรมการปฐมพยาบาลและการส่งต่อ งบประมาณ 7,000 บาท
- ยาและเวชภัณฑ์
- ค่าบริการนานักเรียนส่งต่อไปโรงพยาบาลในแต่ละครั้ง (ขอใช้งบเบ็ดเตล็ด)
5. กิจกรรมการบริการอาหารกลางวัน น้าดื่ม โภชนาการ (ไม่ได้ใช้งบประมาณ)
6. กิจกรรมการส่งเสริมสุขศึกษา (ไม่ได้ใช้งบประมาณ)
7. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ งบประมาณ 720 บาท
กิจกรรม
1. เสนอขออนุมตั ิโครงการ
2. แต่งตั้งคณะทางาน
3. ประชุมคณะทางาน
4. ดาเนินการตามโครงการ
- กิจกรรมงานอนามัย
5. ประเมินผลและรายงานโครงการ
รวมเป็ นเงิน

จาแนกการใช้จ่าย

งบประมาณ
ที่ใช้

ค่าตอบ
แทน

18,220.-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

พ.ค.63
พ.ค. 63
มิ.ย.63
ตลอดปี การศึกษา

18,220.-

-

-

-

-

18,220.-

-

18,220.-

-

10. การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. นักเรี ยนมีการพัฒนา ปรับพฤติกรรม - การสังเกต
สุขภาพไปสู่การเป็ นผูท้ ี่มีสุขภาพดีท้ งั
กายและใจ
- การสังเกต
2. โรงเรี ยนมีการพัฒนาและส่ งเสริ ม
- การสอบถาม
ด้านสุขภาพอนามัยทั้ง 10
องค์ประกอบของโรงเรี ยนส่งเสริ ม
สุขภาพ

ปฏิทินการ
ปฏิบตั ิงาน

เครื่ องมือทีใ่ ช้
- แบบสังเกต
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม

มี.ค. 64
-

ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1. นักเรี ยนมีทกั ษะในการรักษาสุ ขภาพตามสุ ขบัญญัติแห่งชาติ

2. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
3. นักเรียนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่พึงประสงค์

ผูเ้ สนอโครงการ

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นางสาววรุ ณยุพา ชูจนั ทร์)
ครู โรงเรี ยนบ้านทุ่งหงาว

(นางนิตยา พงศ์ชู)
หัวหน้างานบริ หารทัว่ ไป

ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายทัศนัย ลีฬหพงศ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านทุ่งหงาว

รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
กิจกรรม
และการชีแ้ จงการใช้ งบประมาณ
1.กิจกรรมการจัดสุ ขาภิบาลและ

สิ่งแวดล้ อมในโรงเรียน

2.กิจกรรมการให้ บริการตรวจ

สุ ขภาพนักเรียนและบุคลากร

รายจ่ าย

อุปกรณ์ ล้างห้ องนา้
- น้ ายาล้างห้องน้ า
- แปรงขัดพื้น
- แปรงขัดอ่างล่างหน้า
- ถังน้ า
- ขันตักน้ า
- ผงซักฟอกถังใหญ่
- ตะกร้าใส่ ขยะ
- สบู่
- กล่องใส่สบู่
- ไม้กวาด(ใช้กวาดน้ า)
- ที่ดบั กลิ่น
- ถุงมือยาง
- รองเท้าฟองน้ า
- สติ๊กเกอร์ ตกแต่งห้องน้ า
- ผ้าเช็ดมือ
- ฯลฯ
ค่ าอาหารเลีย้ งรับรองเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุข

จานวนหน่ วย ราคาต่ อหน่ วย

รวมราคา

4,000

-

- อาหาร
- เครื่องดื่ม
3.กิจกรรมการควบคุมโรคติดต่อ

อุปกรณ์ จดั ป้ายนิเทศ
- กระดาษ A4
- กระดาษสี
- อุปกรณ์ตกแต่งบอร์ด
- หมึกปริ๊ น (ดา-สี )
- กรรไกร
- กระดาษเทปกาว
- ฯลฯ
- ป้ ายไวนิล

6,500

กิจกรรม
และการชีแ้ จงการใช้ งบประมาณ
4.กิจกรรมการปฐมพยาบาลและ

การส่ งต่ อ

รายจ่ าย

ยาและเวชภัณฑ์
- ยาลดไข้ (พาราเซตามอล)
- ยาธาตุน้ าขาว
- ยาแก้ทอ้ งเสี ย
- ยาทากล้ามเนื้ อ
- ยาทาแก้ผดผื่นคัน
- ยาแก้ไข้ (เด็กอนุบาล)
- ยาแก้ไอ
- เบต้าดีน
- น้ าเกลือล้างแผล
- พิมเสนน้ า
- ผ้าทาแผล (ผ้าก๊อซ)
- พลาสเตอร์เทปปิ ดแผล
- สาลี
- อุปกรณ์ต่างๆ ที่จาเป็ น
- ฯลฯ

5. กิจกรรมการบริการอาหาร

จานวนหน่ วย ราคาต่ อหน่ วย

รวมราคา

7,000

-

-

-

-

-

กลางวัน นา้ ดื่ม โภชนาการ

5. กิจกรรมการส่งเสริม
สุขศึกษา
7.กิจกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ

เสียงตามสาย
อุปกรณ์

720

- แฟลช์ไดร์
- แผ่นซีดี
รวม

18,220.-

ชื่ อโครงการ/กิจกรรม :
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ :
สนองมาตรฐาน สพฐ. :
สนองกลยุทธ์ สพป. :
ลักษณะโครงการ :
ผู้รับผิดชอบ :
ระยะเวลาดาเนินการ :

ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ และแหล่ งเรียนสาหรับผู้เรียน
กลุ่มงานวิชาการ
 ระดับขั้นพื้นฐาน มฐ.ที่ 6
 สพป. ข้อที่ 6
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่ อง
นางสุมาลิน หาญโสดา และครู ช่วงชั้นที่ 1
พ.ค. 63 - 31 มี.ค. 64

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากโรงเรี ยนมีความสาคัญรองจากบ้าน นักเรี ยนต้องใช้ชีวติ ในโรงเรี ยนวันละหลายชัว่ โมงจึงจาเป็ นต้อง
จัดสถานที่และสิ่ งแวดล้อมให้เหมาะสม มีความปลอดภัย สะอาดถูกสุขลักษณะสาหรับผูเ้ รี ยน มีความสวยงาม และ
สะดวกสบายในการจัดการเรี ยนการสอนและมีแหล่งเรี ยนรู ้ที่ให้นกั เรี ยนพักผ่อนคลายเครี ยดและค้นคว้าหาความรู ้เป็ นการ
เล่นปนเรี ยน เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้มีความพร้อมทุกด้านตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ซึ่ง
สอดคล้องกับบริ บทการพัฒนาโรงเรี ยนให้มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรี ยนมีหอ้ งเรี ยนที่สวยงามทุกห้อง
2.2 เพื่อสร้างความรักความศรัทธาให้นกั เรี ยนรักสถาบันการศึกษาของตน
2.3 เพื่อส่งเสริ มให้ครู นักเรี ยนทุคนมีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์สุนทรี รักธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2.4 เพื่อเป็ นการปลอดภัยจากการใช้งานอาคารสถานที่ที่มีการปรับปรุ งและซ่อมแซมแล้ว
3. เป้าหมาย
3.1เชิงปริมาณ
3.1.1 ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนทุกระดับชั้นมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการเรี ยนรู ้และการบริ การที่
ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาการเต็มศักยภาพ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรี ยนและ บุคลากรครู มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั้งภายนอกและภายในห้องเรี ยน น่าดู น่าอยู่ น่า
เรี ยน เพื่อตอบสนองพัฒนาการของผูเ้ รี ยนด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
4. กิจกรรมการดาเนินการ /งบประมาณ งบประมาณทีใ่ ช้ 103,500 บาท (ถัวจ่ ายทุรายการ)
งบประมาณ
งบประมาณ
กิจกรรม
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
1. จัดทาโครงการและเสนอขออนุมตั ิ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3.ประชุมคณะทางาน

ระยะเวลา
ปฏิบตั ิงาน
พ.ค. 63
พ.ค. 63
พ.ค. 63

ผูร้ ับผิดชอบ
นางสุมาลิน
ผูบ้ ริ หาร
นางสุมาลิน
นางวาสนา

4. ดาเนินงานตามโครงการ

ระดับชั้นอนุบาล
- กิจกรรมปรับปรุ งสนามเด็กเล่น
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 – ป.3)
- กิจกรรมปรับปรุ งซ่อมแซมแหล่งเรี ยนรู ้
- กิจกรรมใบไม้สู่ปุ๋ยหมัก รักสิ่ งแวดล้อม
ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.3)
- กิจกรรมเสริ มสร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยน
5.ประเมินผล

-

-

-

10,000

2,500

-

63,500

ตลอดปี

7,500 พ.ค. 63 – ธ.ค. 63
พ.ค. 63 –
มี.ค.64

4,500
1,000

21,500
-

26,500
10,000

30,000

-

-

30,000

-

-

-

-

พ.ค. 63 –
มี.ค.64
ก.ย. 63

-

-

-

-

มี.ค.63

103,500

8,000

21,500

74,000

10. สรุ ปและรายงานผล
รวมเป็ นเงิน

-

นายจิราวุฒิ
นางสาวจงกล
นางสุมาลิน
นางวาสนา
นายจิราวุฒิ
นางสาวจงกล
นางวาสนา
อุทยั แสง
ครู ทุกคน

ครู ทุกคน
นางสุมาลิน
นางวาสนา
นายจิราวุฒิ
นางสาวจงกล
นางสุมาลิน

5.การติดตามและ การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
1.ห้องเรี ยนมีความสวยงาม สะดวก เรี ยบร้อย เอื้อต่อ
การเรี ยนการสอน
2.มีการจัดการ ดูแลรักษาห้องเรี ยนและแหล่งเรี ยนรู ้ให้
พร้อมใช้ตลอดปี
3.เพื่อให้ครู และนักเรี ยนทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดี รัก
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

วิธีการประเมิน
การสังเกต การสอบถาม

เครื่ องมือ

การสังเกต การสอบถาม

แบบประเมิน แบบสอบถาม
แบบประเมิน แบบสอบถาม

การสังเกต การสอบถาม

แบบประเมิน แบบสอบถาม

7. ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
ได้หอ้ งเรี ยนและแหล่งเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยนที่มีบรรยากาศเหมาะสม สะอาด ปลอดภัย สาหรับผูเ้ รี ยน

ผูเ้ สนอโครงการ

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นางสุ มาลิน หาญโสดา)
ครู โรงเรี ยนบ้านทุ่งหงาว

(นางเกษศิริ อริ ยประยูร)
หัวหน้างานวิชาการ

ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

(นายทัศนัย ลีฬหพงศ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านทุ่งหงาว

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

วิทยาศาสตร์ก้าวไกล
งานวิชาการ
 สพฐ. ข้อ 5
 สพป.ข้อ 5  โรงเรียน ข้อ 5
 สพฐ.ข้อ 5
 สพป.ข้อ 5  โรงเรียน ข้อ 5
 ต่อเนื่อง
นางสาววรุณยุพา ชูจันทร์ นางสุทฤศยา สรรพจักร นางกันยา เครือสนิท
นางเกษศิริ อริยประยูร
ปีการศึกษา 2563

******************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 39.65 ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ย 39.93 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 39.65 ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ย 39.93 ซึ่งต่ากว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ซึ่งโรงเรียนมีความจาเป็นจะต้องเร่งดาเนินการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
สาหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจาเป็นในการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนและ
จะสามารถนาหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดียิ่ง เพราะจะทาให้เป็น
คนมีเหตุผล มีจิตวิทยาศาสตร์ และสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความก้าวหน้าได้ในอนาคต ดังที่นาๆประเทศที่มี
ความเจริญแล้ว มักจะมีความเจริญมาจากการเรียนรู้และปฏิบัติได้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น ประเทศไทยมักเป็น
ประเทศที่ มี ก ารบริ โ ภคมากกว่ า การผลิ ต และจ าหน่ า ยท าให้ ป ระเทศยากจน หากเราปลู ก ฝั ง ความเป็ น
วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน อนาคตประเทศไทยจะมีนักวิทยาศาสตร์ที่สามารนาพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง
ได้ โรงเรียนเห็นความสาคัญในด้านทักษะวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานของนั กเรียนในการพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์การทางาน และเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ จึง
ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนานักเรียนตามศักยภาพและเรียนได้อย่างมีความสุข ซึ่ง
จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์แก่ผู้เรียน
3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เพื่อจัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์
- จัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีทักษะและความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
- นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
4.2 แต่งตั้งคณะทางาน
4.3 ประชุมคณะทางาน
4.4 ดาเนินงานตามโครงการ
4.5 ติดตามรายงานผลการดาเนินงาน
5. กิจกรรมที่ดาเนินการ
5.1 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เครื่องมือครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
5.2 การสร้างสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
งบประมาณ 21,000
บาท
กิจกรรมดาเนินงานและงบประมาณ ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ )
กิจกรรม
งบ
ค่าใช้จ่าย
ประมาณ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ
แทน สอย
1. จัดทาโครงการ
2. ประชุมทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
- 4.1 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
เครื่องมือครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
การสร้างสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี
ช่วงชั้นที่ 2

13,000

5,000 8,000

ปฏิทินปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

10/03/563
20/ 02 /64
15-/05/6320/ 02 /64
15-/05/631/02/64

นาง
ครูวิทยาศาสตร์
นางสาววรุณยุพา
นางสาวสุทฤทศยา

- 4.1 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
เครื่องมือครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
การสร้างสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมทาง

8,000

8,000

15-/05/631/02/64

นางกันยา
นางเกษศิริ

วิทยาศาสตร์วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี
ช่วงชั้นที่ 3
6. การรายงานผล
รวมงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

20/ 02 /64
21,000

5,000

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- นักเรียนได้รับการพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์
- นักเรียนเห็นความสาคัญและมีทักษะทางวิทยาศาสตร์
- มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สาหรับการเรียนการสอน

16,000
วิธีการประเมิน
- สอบถาม
- สังเกต
- ตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต
- ใบตรวจรับพัสดุ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นตอนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
2. นักเรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นนักวิชาการ นักวิจัย
และนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและทาประโยชน์ต่อประเทศชาติได้เต็มศักยภาพ
3. ปลูกฝังนักเรียนให้มีใจรักวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นและทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาววรุณยุพา ชูจันทร์)
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

(นางเกษศิริ อริยประยูร)
หัวหน้างานวิชาการ
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายทัศนัย ลีฬหพงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองมาตรฐาน

พัฒนาปรับปรุงและจัดซื้ออุปกรณ์ระบบ ICT
งานวิชาการ
 สพฐ. ข้อที่ 3,5,7,11,13
 สพป. ข้อที่ 3,5,7,11,13
 โรงเรียน ข้อที่ 3,5,7,11,13
สนองกลยุทธ์
 สพฐ. ข้อที่ 1,3
 สพป. ข้อที่ 1,3
โรงเรียน ข้อที่ 5
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวาสนา อุทัยแสง นายจิรวุฒิ สิงอุดม นางสาวปริณดา ณ ระนอง และ
นางชนัญญา นวลประโค
ระยะเวลาดาเนินงาน พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
*************************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้
ด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากระบบ IT เป็นการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยการเรียนรู้จาก
อินเตอร์เน็ต จากสื่อ IT สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การอ่าน การมองเห็น
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ทันสมัย กว้างไกล เรียนรู้ได้ไม่จากัดเวลา โอกาส สถานที่ อีกทั้งยังมีครูผู้สอนบางท่าน
ที่ไม่มีความรู้ด้านสื่อ IT ที่จะนาไปใช้ในการเรียนการสอน ที่จะต้องมีการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้นอันจะส่งผล
ให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่ดีขึ้น ซึ่งในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เมื่อใช้งานไปนาน ๆ จะส่งผลให้ระบบ
คอมพิวเตอร์ จาเป็นจะต้องมีการปรับปรุงซ่อ มแซมทั้งตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเพื่อให้พร้อม
ใช้งานได้ตลอดเวลา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปรับปรุง ระบบ ICT ภายในห้องเรียน ห้องสาระการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพดี
2.2 เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ สื่อทางอินเตอร์เน็ต ให้กับครูและนักเรียน
2.3 เพื่อให้ครูและนักเรียนมีสื่อทางด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
3. เ ป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ร้อยละ80 ของนักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และการสืบค้น
3.1.2 ร้อยละ80 ของครู บุคลากรมีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้นคว้า
การพัฒนางานสอน งานวิชาการ และอื่น ๆ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ประจา
ห้ อ งเ รี ยน ห้ อ ง สา ร ะก า รเ รี ยน รู้ ให้ มี คุ ณ ภ า พ แล ะ ปร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใน ก าร ใ ช้ ง า นด้ า น

เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น
3.2.2 นักเรียน ครู บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และสามารถนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
4. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
4.2 แต่งตั้งคณะทางาน
4.3 ประชุมคณะทางาน
4.4 ดาเนินงานตามโครงการ
4.5 ติดตามรายงานผลการดาเนินงาน
5.งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 139,320.- บาท ขอถัวจ่ายทุกรายการ ดังนี้
จาแนกการใช้จ่าย
กิจกรรม
งบประมาณ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ
และการชี้แจงการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
แทน สอย
ระดับชั้นอนุบาล
1. ทีวี LED 1 เครื่อง

15,500.-

15,500.-

8,000.-

8,000.-

ปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน
พ.ค.63 –
มี.ค.64

ผู้รับผิดชอบ

ครูวาสนา
อุทัยแสง

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
1. Printer
ปรับปรุงระบบ IT
1. ปรับปรุงระบบเครือข่าย
2. ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์
3. ซื้ออุปกรณ์
4. ตรวจสอบ ลงโปรแกรม
5. ค่าบริการ

พ.ค.63 –
มี.ค.64
5,100.-

5,100.-

ครูจิราวุฒิ
สิงอุดม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
1. ทีวี LED 3 เครื่อง
2. เครื่องสารองไฟ 7 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
4. เครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง
5. จอคอมพิวเตอร์ 1 ตัว
6. Mouse + Keyboard 3 ชุด
7. ปลั๊กพ่วง
ปรับปรุงระบบ IT
6. ปรับปรุงระบบเครือข่าย
7. ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์
8. ซื้ออุปกรณ์
9. ตรวจสอบ ลงโปรแกรม
10. ค่าบริการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1. ปรับปรุงระบบเครือข่าย
2. ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์
3. ซื้ออุปกรณ์
4. ตรวจสอบ ลงโปรแกรม
5. ค่าบริการ

36,000.17,500.16,000.8,000.3,300.1,000.1,500.-

36,000.17,500.16,000.8,000.3,300.1,000.1,500.-

7,420.-

7,420.-

20,000.-

20,000.-

รวม
6. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ระบบ ICT ในห้องเรียน ห้อง
กลุ่มสาระประสิทธิภาพดี
2. มีแหล่งเรียนรู้สื่ออินเตอร์เน็ตแก่
ครูและนักเรียน
3 . จ า น ว น แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ แ ล ะ
นันทนาการที่เพิ่มขึ้นในโรงเรียน
4. ครูมีสื่อทางด้านเทคโนโลยีใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน

พ.ค.63 –
มี.ค.64

คุณครูปริณ
ดา
ณ ระนอง

พ.ค.63 –
มี.ค.64

คุณ
ครูชนัญญา
นวลประโค

139,320

วิธีวัดและประเมินผล
- การสังเกต , การสอบถาม

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบประเมิน , แบบสอบถาม

- การสังเกต , การสอบถาม

- แบบสอบถาม

- การสังเกต , การสอบถาม

- แบบประเมิน , แบบสอบถาม

- การสังเกต , การสอบถาม

- แบบประเมิน , แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ระบบ ICT ในห้องกลุ่มสาระประสิทธิภาพดีและใช้ได้ทั่วถึง
7.2 มีแหล่งเรียนรู้ สื่อทางอินเตอร์เน็ต ให้กับครูและนักเรียน
7.3 ครูและนักเรียนมีสื่อทางด้านเทคโนโลยีในการเรียนการสอน

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวปริณดา ณ ระนอง)
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

(นางเกษศิริ อริยประยูร)
หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายทัศนัย ลีฬหพงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ปัจฉิมนิเทศ
งานวิชาการ
 สพฐ. ข้อ 4
 สพป.ข้อ 4  โรงเรียน ข้อ 4
 สพฐ.ข้อ 2
 สพป.ข้อ 2  โรงเรียน ข้อ 7
 ใหม่
นางเกษศิริ อริยประยูร นางสาวธมนพัณณ์ แก้วสะกด นางศิริรัตน์ ตันฑวา
นิช นางสาวอรอุษา ราชยอดและคณะครู
ระยะเวลาดาเนินงาน ปีการศึกษา 2563
**************************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวในแต่ละปีการศึกษาก็จะมีนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาทั้งในระดับชั้นอนุบาล 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาส
ที่สาเร็จการศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันระหว่างนักเรียน ระหว่างนักเรียนกับคณะครู
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่เป็นนักเรียนตัวอย่างทั้งในด้านการเรียนและความประพฤติ เพื่อให้คณะครู
ได้ให้โอวาทกับนักเรียน เพื่อเป็นแนวคิดในการดารงตนในการออกไปเรียนรู้โลกภายนอกให้กับนักเรียนและที่
สาคัญคือ ให้เกิดความรักในสถาบันการศึกษาที่นักเรียนได้มาใช้ชีวิตในช่วงหนึ่งร่วมกัน จึงได้จัดทาโครงการวัน
ปัจฉิมนิเทศนอกสถานที่ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งถือว่าเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน และจัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศภายในโรงเรียนให้กับนักเรียนชั้นปฐมวัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. เพื่อยกย่องนักเรียนตัวอย่างที่มีความรู้ดีและมีความประพฤติดี
3 เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ทุก
คนที่สาเร็จการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ทุกคนสาเร็จการศึกษาพร้อมกันและเข้าร่วมกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ
2. นักเรียนรุ่นน้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความยินดีกับรุ่นพี่

4 กิจกรรมดาเนินงานและงบประมาณ
4. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
4.2 แต่งตั้งคณะทางาน
4.3 ประชุมคณะทางาน
4.4 ดาเนินงานตามโครงการ
4.5 ติดตามรายงานผลการดาเนินงาน

5 งบประมาณ 20,000 บาท
กิจกรรมดาเนินงานและงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรม
งบ
ค่าใช้จ่าย
ประมาณ ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ
แทน สอย
1. จัดทาโครงการ
2. ประชุมทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง

3. ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
4. จัดกิจกรรม
- ประชุมครู วางแผนการจัดกิจกรรม
รายงานผล
รายการของที่ต้องใช้
1.ปกวุฒิบัตรของนักเรียนปฐมวัย
4,200
2 ของที่ระลึกสาหรับนักเรียนชั้นป.6
4,200
3 ของที่ระลึกสาหรับนักเรียนชั้นม. 3
3,000
4 อุปกรณ์ในการตกต่างสถานที่
6,600
รางวัลนักเรียนเรียนดีประพฤติดี(มอบ
2,000
วุ ฒิ บั ต รใส่ ก รอบ) พร้ อ มเงิ น รางวั ล
จานวน 4 คนๆละ 500 บาท
5. กิจกรรมวัดผล/ ประเมินผล
6. การรายงานผล
รวมงบประมาณ
20,000

ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

1/04/63 นางเกษศิริ
1/04/63- ผู้บริหาร/ หัวหน้า
30/03/64
โครงการ
24-27/03/
64

คณะครูทุกคน
นางเกษศิริ

นางธมณพัณณ์

4,200
4,200
3,000
6,600

นางวรรณกร
นางสาวทิพย์บดี

2,000

นางกันยา

23/03/ 64
30/ 03 /64
2,000

18,000

6. การวัดและการประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาเร็จ
การศึกษาพร้อมกันตามเวลาที่กาหนด
และได้ร่วมกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ
อย่างพร้อมเพรียงกัน

วิธีวัดผล/ ประเมินผล
การสอบถาม
สังเกต

เครื่องมือที่ใช้ในการวัด
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ม. 3 ทุกคนสาเร็จการศึกษาพร้อมกันและเข้าร่วมกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ
2. นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความประทับใจ

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางเกษศิริ อริยประยูร )
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางเกษศิริ อริยประยูร )
หัวหน้างานวิชาการ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายทัศนัย ลีฬหพงศ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

วัยรุ่นวัยใสใจอาสา พัฒนาทักษะชีวิต
งานวิชาการ
 สพฐ. ข้อ 4
 สพป.ข้อ 4  โรงเรียน ข้อ 4
 สพฐ.ข้อ 2
 สพป.ข้อ 2  โรงเรียน ข้อ 7
 ใหม่
นางเกษศิริ อริยประยูร นางสาวทิพย์บดี สุขสาโรง นางชนัญญา นวลประโค
และคณะครูมัธยม
ระยะเวลาดาเนินงาน ปีการศึกษา 2563
**************************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
ทักษะชีวิต เป็นความสามารถขั้นพื้นฐานของบุคคลในการปรับตัวและเลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะสม
ที่จะสามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆให้อยู่รอดในปัจจุบันและเตรียมพร้อมสาหรับอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งส่วนประกอบที่สาคัญของการมีทักษะชีวิต คือ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์
การตระหนักในตนเอง การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การมีความคิดวิจารณญาณ การจัดการอารมณ์
การเข้าใจผู้อื่น การจัดการความเครียด สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ซึ่งหากทาให้นักเรียนมีทักษะชีวิตได้
ไม่ว่าสภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม เราก็จะสามารถดารงชีวิตได้อย่างเข้าใจและมีความสุข
จากสภาพสังคมในอดีตที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ แต่ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครอบครัวใหญ่ในอดีตมีน้อยลง กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว คนให้ความสาคัญในเรื่อง
ของวัตถุและเงินทองมากกว่า ความดี จึงส่งผลให้เยาวชนในยุคปัจจุบันที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี
มากกว่าในอดีตอย่างเทียบกันไม่ได้ ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างบุคคลก็น้อยลง ส่งผลให้คนขาดความ
สนใจคนรอบข้างและใช้เวลากับเทคโลยีมากกว่า ซึ่งเราจะเห็นได้จากสภาพสังคมทั่วไป ในสถานที่ทางาน
ในสถานศึกษาและชุมชน การช่วยเหลือกันก็ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อนักเรียนเคยชินกับสภาพเหล่านี้
นักเรียนส่วนหนึ่งก็จะวางเฉย และละเลยที่จะช่วยกันดูแลส่วนรวม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนใน
การอาสาช่วยกันทาความดีทั้งภายในโรงเรียนและที่บ้าน จึงเป็นที่มาของโครงการนี้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียน
2. เพื่อ ส่งเสริมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ต่อส่วนรวมในด้านการช่วยดูแล
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้น ม. 1-3 ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต

เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้น ม. 1- 3 และมีการร่วมมือในการดูแลส่วนรวมที่ดีขึ้น
2. นักเรียนที่เป็นแกนนามีทักษะในการสื่อสารในการกับนักเรียนให้ร่วมแรงร่วมใจในการทาความดี
4. กิจกรรมดาเนินงานและงบประมาณ
4. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
4.2 แต่งตั้งคณะทางาน
4.3 ประชุมคณะทางาน
4.4 ดาเนินงานตามโครงการ
4.5 ติดตามรายงานผลการดาเนินงาน
งบประมาณ 34,000 บาท
กิจกรรมดาเนินงานและงบประมาณ ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ )
กิจกรรม
งบ
ค่าใช้จ่าย
ปฏิทิน
ผู้รับผิดชอบ
ประมาณ ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ
ปฏิบัติงาน
แทน สอย
1. จัดทาโครงการ
15/03/63 นางเกษศิริ
2. ประชุมทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
12/03/63- นางเกษศิริ
30/03/63
3. ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
20-21/03/ 63
4. จัดกิจกรรม
นางชนัญญา
- ประชุมครู วางแผนการจัด
30/05/2563กิจกรรม
1/03/2564
เอกสารในการอบรม
นางสาวจงกล
จัดค่ายทักษะชีวิตให้นักเรียน ม. 1
ไวนิลประกอบการอบรม
สื่อประกอบการอบรม
- จัดทาอบรม วัยรุ่นวัยใสใจอาสา
พัฒนาทักษะชีวิต
ไวนิลประกอบการอบรม
สื่อประกอบการอบรม
จัดอบรม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
ไวนิลประกอบการอบรม

6,000

2,000

นางเกษศิริ
นางอัมพร
นางเกษศิริ

6,000

7,000

นางสาวทิพย์บดี
นางเกษศิริ

6,000

7,000

สื่อประกอบการอบรม

นางสาวทิพย์บดี

5. กิจกรรมวัดผล/ ประเมินผล
6. การรายงานผล
รวมงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

20/02/ 64
1/ 03 /64

นางสาวอรอุษา
นางสาว

18,000 16,000
34,000

6. การวัดและการประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตอาสาต่อส่วนรวมมาก
ขึ้น
2. นักเรียนมีทักษะชีวิตในด้านการแก้ปัญหา
การมีทักษะทางสังคมมากขึ้น
3. นักเรียนชั้น ม. 1-3 ที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการช่วยเหลือทุกคนและมีพัฒนาการที่ดี
ขึ้น

วิธีวัดผล/ ประเมินผล
การสอบถาม
สังเกต

เครื่องมือที่ใช้ในการวัด
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียนมีทักษะชีวิตในด้านการแก้ปัญหา การมีทักษะทางสังคมมากขึ้น
2. ปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตอาสาต่อส่วนรวมมากขึ้น
3. นักเรียนชั้น ม. 1-3 ที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย ได้รับการช่วยเหลือทุกคนและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางเกษศิริ อริยประยูร )
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางเกษศิริ อริยประยูร )
หัวหน้างานวิชาการ
ผู้อนุมัติโครงการ

( นายทัศนัย ลีฬหพงศ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

ส่งเสริมทักษะอาชีพ
งานบริหารวิชาการ
 สพฐ. ที่...1-4.......... สพป.ข้อที่......4..........  โรงเรียน ข้อที่...1,4.....
 สพฐ. ที่...2.......  สพป.ข้อที่......2......  โรงเรียน ข้อที่.....4....
นางชนัญญา นวลประโค นางนิตยา พงษ์ชู นางสุรียา ทิพย์บุญทองและคณะครู
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการทางานอาชีพสุจริต มีทักษะการจัดการ รัก
การทางาน ทางานอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวัตถุประสงค์แต่นักเรียนยังขาด
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ทางพบว่า กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจึง
จาเป็นต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้นักเรียนสารมารถพัฒนาได้เต็มความสามารถ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยียังคงต้องพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนมีศักยภาพสูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้
สอดคล้องกับความคาดหวังและพันธกิจของโรงเรียน
2.วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยการจัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อมสาหรับการจัดการศึกษากับนักเรียนในรายวิชาต่างๆ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพมีทักษะการทางานอาชีพสุจริต มีทักษะการจัดการ ทางาน
อย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนเห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เลือก ใช้และประยุกต์
อุปกรณ์เครื่องได้เหมาะสม ถูกต้องและมีคุณธรรม

4.กิจกรรม/ขั้นตอนดาเนินงาน

1. จัดทาและขออนุมัติโครงการ
2. ฝุายพัสดุดาเนินการจัดซื้อ
3. ดาเนินตามโครงการ
4. รายงานสรุปผลการจัดซื้อ
5.งบประมาณ
จานวน

63,500บาท (หกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจัดซื่อวัสดุอุปกรณ์ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ดังนี้
กิจกรรม

1. จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติ

-

ดาเนินงาน
ตอบ
ใช้
วัสดุ
แทน สอย
-

2. แต่งตั้งคณะกรรมกาดาเนินงาน

-

-

3.ประชุมคณะทางาน

-

-

-

-

พ.ค. 62

4. ดาเนินงานตามโครงการ

-

-

-

-

ตลอดปี

4.1กิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษา
(ป.1-ป.3)
กิจกรรมตลาดนัดหัดค้า
4.2กิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษา
(ป.4-ป.6)
นักธุรกิจน้อย
4.3กิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษา (ม.1-ม.3)
การพัฒนาการเรียนการสอนการงานอาชีพ

5. สรุปและรายงานผลโครงการ
รวมงบประมาณ

งบประมาณ

-

20,500

-

-

-

-

-

43,000

-

-

หมายเหตุ

พ.ค. 62

-

พ.ค. 62

นางนิตยา พงษ์ชู
นางสุมาลิน หาญโสดา
20,500 นายจิราวุฒิ สินอุดม

-

นางสุรียา ทิพย์บุญทอง

43,000

นางชนัญญา นวลประโค
นายวุฒิพงศื วันวิน
นางชนัญญา นวลประโค

63,500

63,500

6.การประเมินโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะ
ตามที่กาหนด
2.นักเรียนร้อยละ 85 มีความพึง

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

- การสังเกต , การทดสอบ

- แบบทดสอบ, แบบประเมิน

- การสังเกต , การสอบถาม

- แบบประเมิน , แบบสอบถาม

-การสังเกต , การสอบถาม

- แบบประเมิน , แบบสอบถาม

พอใจพัฒนาการเรียนรู้อย่างแท้จริง
3.นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการ
ประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

7.ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางชนัญญา นวลประโค นายวุฒิพงศ์ วันวิน
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.1สามารถจัดการเรียนการสอนและดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.2วัสดุอุปกรณ์มีพร้อมสาหรับการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
8.3นักเรียนสามารถประดิษฐ์ชิ้นงานและทากิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เสนอโครงการ

หัวหน้างานวิชาการ

(นางชนัญญา นวลประโค)
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

(นางเกษศิริ อริยประยูร)
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายทัศนัย ลีฬหพงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์
สนองมาตรฐาน
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
งานวิชาการ
 สพฐ.ข้อที่ 1,2
สพป.ข้อที่ 1,2
 โรงเรียน ข้อที่ 1,2
 สพฐ.ข้อที่ 5
สพป. ข้อที่ 5
 โรงเรียน ข้อที่ 5
มาตรฐานที่ 5 มีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
 ใหม่
ต่อเนื่อง
นางอัมพร สุมณฑา นางวาสนา สามารถ นางสุทฤศยา สรรพจักร
นางสาวจิตราภรณ์ และคณะครู
พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551โรงเรียนบ้านทุ่งห
งาวได้จัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ ได้นาเสมอผลงานตัวเองเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โรงเรียนเห็นประโยชน์ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนเต็มความสามารถ จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการขึ้น
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ
2.นักเรียนสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิด และทักษะด้านต่างๆ ของนักเรียนในการประเมินคิด
วิเคราะห์ และสังเคราะห์อยู่ในระดับที่ดีขึ้นไป
3.นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง เพื่อสามารถนาไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง (ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้าร่วม
7 กิจกรรม )

เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานขั้น
ต่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาที่กาหนดให้ใน
ระดับดีขึ้นไป
2. นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถแก้ปัญหาได้
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น
4.นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ
5. งบประมาณที่ใช้
เงินงบประมาณ 70 ,000 บาท ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรม
งบ
ค่าใช้จ่าย
ปฏิทิน
ประมาณ ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ ปฏิบัติงาน
แทน สอย
1. จัดทาโครงการ
27/03/63
นางอัมพร
2. ประชุมทุกฝุายที่
30/03/63
เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินงานตาม
15/05/63แผนปฏิบัติงาน
30/09/63
4. จัดซื้อ
นางสาวจิตตาภรณ์
ปฐมวัย
20,000
20,000 15-/05/631 วัสดุการศึกษา
30/09/63
ช่วงชั้นที่ 1
1 วัสดุการศึกษา
ช่วงชั้นที่ 2
1 วัสดุการศึกษา
ช่วงชั้นที่ 3
1 วัสดุการศึกษา
6. การรายงานผล
รวมงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

-

-

15,000

นางวาสนา
15,000

5,000

-

-

5,000

นางสุทฤศยา

30,000

-

-

30,000

นางอัมพร
30/ 10/ 63

70,000

70,000

นางอัมพรและคณะ

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ผลผลิต (Output)
1. ร้อยละ80 ของนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตาม
ศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเกณฑ์
ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น
3. นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัล
ระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ

- สังเกต

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

- แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม

- แบบทดสอบการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์
- ผลงานและรางวัล
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
- ข้อสอบ
- เกียรติบัตรและ
เหรียญรางวัล

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ร้อยละ80 ของนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น
3. นักเรียนทุกช่วงชั้นเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอัมพร สุมณฑา)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางเกษศิริ อริยประยูร)
หัวหน้างานวิชาการ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายทัศนัย ลีฬหพงศ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

การนิเทศภายในสู่การพัฒนานักเรียน
วิชาการ
 (สพฐ.) ข้อ 10
 สพป. ข้อ 10
 โรงเรียน ข้อ 10
 สพฐ. ข้อ 7
 สพป. ข้อ 7
 โรงเรียน ข้อ 7
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
นางเกษศิริ อริยประยูร นางสาวอรอุษา ราชยอด นางศิริรัตน์ ตัณฑวานิช
นางนิตยา พงศ์ชู นางธมลภัณฑ์ แก้วสะกด
ระยะเวลาดาเนินงาน ปีการศึกษา 2563
******************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
ภารกิจสาคัญของการดาเนินงานในโรงเรียน คือการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามจุดหมาย
ของหลักสูตร การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลสาเร็จตามจุดหมายของหลักสูตรดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ
และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น จะต้อง อาศัยกระบวนการ ๓ อย่าง คือ
กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และกระบวนการเรียนการสอน ทั้ง ๓ อย่างนี้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมบูรณ์ หรือจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขได้นั้นกระบวนการ
นิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศที่มีความสาคัญต่อ
การ พัฒนาโรงเรียน ๒ ประการ คือ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้ความช่วยเหลือ
แก่ครูในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิสูงขึ้น จากการ ประเมิน
ภายนอกรอบสาม ได้ข้อเสนอแนะให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว คือ ด้านการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้มีการสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง ความสามารถในการแก้ปัญหา
สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนศึกษาค้นคว้าและจัดทาวิจัยเพื่อการพัฒนาสื่อ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย เน้น
การปฏิบัติจริง การทดลองทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โครงงาน ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจใฝุรู้ในการเรียนเพิ่มมากขึ้น เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โรงเรียนจึงได้จัดทาโครงการการนิเทศ
ภายใน โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว เพื่อพัฒนาครูเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้ส่งผลให้นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมี
คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรตลอดจนการพัฒนางานด้านต่างๆ ของโรงเรียนโดยเฉพาะ
การปฏิบัติงานด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและนักเรียน ครูผู้สอนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนจึงได้จัดทาโครงการนิเทศภายในขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง

2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารงานวิชาการมีแผนการนิเทศและดาเนินการนิเทศตามแผน ตลอดจนการกากับ
ติดตาม การบันทึกการนิเทศ
2. คณะครูที่ได้รับการนิเทศได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านการสอน มีการนาผลการนิเทศไป
พัฒนาการเรียนการสอน
3. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อคุณภาพของนักเรียน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารและ ครูทุกคน มีการเข้าร่วมกิจกรรมการนิเทศภายใน
2. ผู้บริหารและคณะครู มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการนิเทศภายในในระดับดี
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1.เพื่อให้ผู้บริหารงานวิชาการมีแผนการนิเทศและดาเนินการนิเทศตามแผน ตลอดจนการกากับ
ติดตาม การบันทึกการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
2.ครูที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิชาการมากขึ้น ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาแผนการเรียนรู้ไปใช้และมีการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นปัจจุบัน
3. นักเรียนมีการพัฒนาในด้านผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์อ่านเขียน
เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มสาระ
4. กิจกรรมดาเนินงานและงบประมาณ
4. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
4.2 แต่งตั้งคณะทางาน
4.3 ประชุมคณะทางาน
4.4 ดาเนินงานตามโครงการ
4.5 ติดตามรายงานผลการดาเนินงาน

5. รายละเอียดงบประมาณ
กิจกรรม

2,000 บาท ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ )
งบ
ค่าใช้จ่าย
ประมาณ ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ
แทน
สอย

1. การประชุมวางแผนการ
ปรับปรุงหลักสูตรมอบหมาย
งาน
2. ติดตามงานหลักสูตร
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร
4. ปรับปรุงแบบบันทึกการนิเทศ
ภายใน
5. สารวจความรู้ความเข้าใจของ
คณะครูเกี่ยวกับหลักสูตรงาน
วิชาการ
6. ประชุมวิชาการ
7. จัดทาปฏิทินการนิเทศภายใน
8. ปฏิบัติการนิเทศภายใน
9. สรุปผลการนิเทศภายใน ครั้ง
ที่ 1
10. สรุปผลการนิเทศภายใน ครั้ง
ที่ 2
11. จัดซื้อกระดาษเอสี่ 6 รีม
12. จัดซื้อกรดาษทาปก 2 รีม

ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน

28-30 /03/63 นางธมณพัณณ์
7-10 /05/63
1-5 /05/63
18 /05/63

นางปาริชาติ
นางศิริรัตน์
นางเกษศิริ
และคณะครูทุก
คน

ตลอดปี
การศึกษา

15-20 /09/61
15-20 /03/62

5. กิจกรรมวัดผล/ ประเมินผล
6. การรายงานผล
รวมงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

20/ 03 /62
20/ 03 /62
2,000
2,000

6. การวัดและการประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ผู้บริหารงานวิชาการมีแผนการนิเทศและ
ดาเนินการนิเทศตามแผน ตลอดจนการกากับ
ติดตาม การบันทึกการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ และนาแผนการเรียนรู้ไปใช้และมี
การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้อย่าง เป็น
ปัจจุบัน
3. นักเรียนมีการพัฒนาในด้านผลสัมฤทธิ์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์
อ่านเขียน เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มสาระ

วิธีวัดผล/ ประเมินผล
การสังเกต
การนิเทศ

เครื่องมือที่ใช้ในการวัด
แบบบันทึกการนิเทศ
แบบสารวจการทางานกลุ่ม
แบบสารวจ ผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์
อ่านเขียน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหารงานวิชาการมีแผนการนิเทศ
2. ครูที่มีการทางานวิชาการอย่างเป็นระบบมากขึ้น
3. นักเรียนมีความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางเกษศิริ อริยประยูร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางเกษศิริ อริยประยูร)
หัวหน้างานวิชาการ
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายทัศนัย ลีฬหพงศ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานบริหารทั่วไป
 สพฐ. ข้อ 10
 สพป.ข้อ 10
 โรงเรียน ข้อ 10
 โรงเรียน ข้อ. 10  สพท. ข้อ 10
 สพฐ. ข้อ 10
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
นางเกษศิริ อริยประยูร นางสาวพัฒนา ผึ่งผาย นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งอโณทัย
นางสาววรรศมน คัมภีรปกรณ์ นางสาวจงกล เจริญผล คณะครู
ระยะเวลาดาเนินงาน พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
**************************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาความสามารถมีคุณธรรม
จริ ย ธรรมและมี วิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ป็ น สุ ข ตามที่ สั ง คมมุ่ ง หวั ง โดยผ่ า นกระบวนการทางการศึ ก ษานั้ น นอกจากจะ
ดาเนิ น การด้ว ยการส่ งเสริ มสนั บ สนุ น นักเรี ยนแล้ ว การปูองกันและการช่ว ยเหลื อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดกับ
นักเรียนก็เป็นสิ่งสาคัญเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยี
ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ปั ญ หาการระบาดของสารเสพติด ปั ญ หาครอบครัว ก่ อ ให้ เ กิด ความทุ ก ข์ค วามวิ ต กกั ง วล
ความเครียดซึ่งล้วนแต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนจนนาไปสู่การเกิดปัญหาและสภาวะ
วิกฤติทางสังคมดังนั้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์ตลอดจนให้มีทักษะในการ
ดารงชีวิตจึงควรนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
โรงเรียน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือการส่งเสริมพัฒนาการปูองกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา
เต็ มตามศั กยภาพมีคุ ณ ลั ก ษณะที่พึ ง ประสงค์มี ภูมิ คุ้ มกั น ทางจิ ต ใจที่เ ข็ มแข็ง คุ ณภาพชี วิต ที่ ดีมี ทัก ษะการ
ดารงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง เพราะ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดาเนินงาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนชัดเจนพร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐานคุณภาพ
และมีหลักฐานการทางานที่ตรวจสอบได้โดยมีครูประจาชั้น /ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงาน
โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรทุ ก ฝุ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภายในและนอกสถานศึ ก ษาได้ แ ก่ ค ณะกรรมการ
สถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนผู้บริหารและครูทุกคนมีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจนมีมาตรฐานคุณภาพและมี
หลักฐานการทางานที่ตรวจสอบได้
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวก็มีนักเรียนที่อยู่ในความดูแลที่ต้องให้การส่งเสริมดูแลช่วยเหลือจานวนมาก
และได้ดาเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาได้ดีในระดับหนึ่ง แต่โรงเรียนก็ประสบปัญหาการย้ายเข้าออก
ของบุคลากรครูจานวนมากในช่วงห้าปีที่ผ่านมา จึงทาให้ความเข้าใจในงานบางอย่างไม่ชัดเจน และเพื่อให้
บุคลากรมีความเข้าใจตรงกันและทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการทาโครงการ
ในครั้งนี้

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินกิจกรรมของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมีการทางานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทางานที่ชัดเจนมีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน
สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครูทุกคนตระหนักในความสาคัญของการทาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ครู จั ด ท าเอกสารระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นตามที่ ก าหนด
ครบถ้วนเป็นปัจจุบันตามที่โรงเรียนกาหนด
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา
2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น
3. นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้
4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน
5. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็งจริงจังด้วยความเสียสละเอา
ใจใส่
4. กิจกรรมดาเนินงานและงบประมาณ
1. ประชุมครู
2. จัดทาโครงการ
3. ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
4. สรุปผล – รายงานผล

26 มีนาคม 2563
28 มีนาคม 2563
16 พฤษภาคม 2563 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2564
28 กุมภาพันธ์ 2564

5. กิจกรรมดาเนินงานและงบประมาณ 5,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรม
งบประ
ค่าใช้จ่าย
ปฏิทิน
มาณ
ปฏิบัติงาน
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ
แทน
สอย
1. จัดทาโครงการ
2. ประชุมทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
4. จัดกิจกรรม
1. ประชุมครูเพื่อจัดทาและ
30 /03/ 2563
ปรับปรุงแบบบันทึกระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
16-17 /05/
2. จัดทาแบบบันทึกระบบดูแล
2563
ช่วยเหลือนักเรียน
5,000
-จัดซื้อบัตรสุขภาพ
13-14 /05/
จัดซื้อ ปพ. 8
2563
- กระดาษสี
21-31
/05/2563
3. ประชุมชี้แจงครูที่เกี่ยวข้องใน
1-30 /06/
การทาแบบบันทึกต่าง ๆ
2563
4. ครูลงมือเก็บข้อมูลตามแบบ
บันทึกตามปฏิทินที่กาหนดให้กับ
คณะครูทุกคน
5. ส่งรายงานตามปฏิทินที่กาหนด
6. นิเทศติดตาม
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. กิจกรรมวัดผล/ ประเมินผล
6. การรายงานผล
รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

นางเกษศิริ

นางสาวพัฒนา
นางสาวรุ่งทิพย์
นางสาววรรศมน
นางสาวจงกล

นางเกษศิริ
นางสาวจงกล
ครูทุกคน

ทุกสิ้นเดือน
สัปดาห์สุดท้าย
ของภาคเรียนที่
1และ 2

ครูทุกคน
ทีมนิเทศภายใน

-

-

-

28 /02/2564
5,000

6. การวัดประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูจัดทาเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามที่กาหนดครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ตามที่โรงเรียนกาหนด
2. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา

วิธีวัดผล/ ประเมินผล
การนิเทศติดตามผล
การสังเกต
การสัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้ในการวัด
แบบบันทึกการนิเทศ
การสัมภาษณ์

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูทุกคนตระหนักในความสาคัญของการทาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ครูจัดทาเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามที่กาหนดครบถ้วนเป็นปัจจุบันตามที่นักเรียน
ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวจงกล เจริญผล)
หัวหน้างานวิชาการ

(นางนิตยา พงศ์ชู )
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายทัศนัย ลีฬหพงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์
ลักษณะโครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
งานวิชาการ
 สพฐ. ข้อ 10
 สพป. ข้อ 10
 โรงเรียนข้อ 10
 สพฐ. ข้อ 1
 สพป. ข้อ 3
 โรงเรียนข้อ 2, 4
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
นางศิริรัตน์ ตัณฑวานิช , นางวาสนา สามารถ นางสาวพัฒนา ผึ่งผาย
นางสาวอรอุษา ราชยอด
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2563– มีนาคม 2564
************************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว้สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะครูผู้สอนขาดสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัยใช้สื่อเก่าที่มีจานวนน้อยไม่เพียงพอกับจานวนเด็กไม่เร้าความสนใจของผู้เรียนและไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เลือกตามความสนใจไม่ได้ฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงนักเรียนจึงไม่สามารถค้นพบความรู้ได้ด้วยตนเอง
ทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นว่าที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งจะ
ทาให้ครูเกิดความมั่นใจและมีแรงจูงใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนที่เน้นให้นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมและค้นพบความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนกับสื่อที่ทันสมัยและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.ครูทุกคนมีสื่อการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เชิงคุณภาพ
1. ครูสามารถนาสื่อมาพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมดาเนินงานและงบประมาณ
4. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
4.2 แต่งตั้งคณะทางาน
4.3 ประชุมคณะทางาน
4.4 ดาเนินงานตามโครงการ
4.5 ติดตามรายงานผลการดาเนินงาน

งบประมาณ 337,000 บาท
กิจกรรมดาเนินงานและงบประมาณ ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ )
กิจกรรม
งบ
ค่าใช้จ่าย
ประมาณ ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ
แทน สอย
1. จัดทาโครงการ
2. ประชุมทุกฝุายที่
เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
4. จัดซื้อ
ปฐมวัย
1 หมึกก๊อปปี้ปริ้น
2. กระดาษไขก๊อปปี้ปริ้น
3 กระดาษ
4 วัสดุการศึกษา
ช่วงชั้นที่ 1
1 หมึกก๊อปปี้ปริ้น
2. กระดาษไขก๊อปปี้ปริ้น
3 กระดาษ
4 วัสดุการศึกษา
ช่วงชั้นที่ 2
1 หมึกก๊อปปี้ปริ้น
2. กระดาษไขก๊อปปี้ปริ้น
3 กระดาษ
4 วัสดุการศึกษา
ช่วงชั้นที่ 3
1 หมึกก๊อปปี้ปริ้น
2. กระดาษไขก๊อปปี้ปริ้น
3 กระดาษ
4 วัสดุการศึกษา

ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน
27/03/63
30/03/63

นางศิรริ ัตน์

15/05/6330/09/63
นางสาวพัฒนา

50,000
5,000
5,000
10,000
30,000
110,000

83,000

94,000

15-/05/6330/09/63

นางวาสนา
10,000
10,000
30,000
60,000
10,000
10,000
40,000
23,000
10,000
10,000
30,000
54,000

นางศิริรัตน์

นางสาวอรอุษา

6. การรายงานผล
รวมงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

30/ 10/ 63
337,000

337,000

6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ครูใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองและผู้เรียน
3. ครูประเมินผลตามสภาพจริง
4. ครูมีการนาผลประเมินผลมาพัฒนาผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพ

เกณฑ์
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
ร้อยละ100

วิธีการวัด
- นิเทศ
- ตรวจสอบหลักฐาน
- สังเกต
- ตรวจสอบหลักฐาน
- สุ่ม,ทดสอบ
นักเรียน

เครื่องมือ
- แบบบันทึกข้อมูล
- แบบบันทึกข้อมูล
- แบบบันทึกข้อมูล
- แบบบันทึกข้อมูล

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูทุกคนในโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวมีสื่อการเรียนการสอน
2. นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจการเรียนมากขึ้น
3. นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
4. นักเรียนได้รับความรู้ตามศักยภาพ
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางศิริรัตน์ ตัณฑวานิช)
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

(นางเกษศิริ อริยประยูร)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายทัศนัย ลีฬหพงศ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (RT, NT, O – Net)
งานวิชาการ
 สพฐ. ข้อ 2, 14
 สพป. ข้อ 2, 14
 โรงเรียน ข้อ 2, 14
 สพฐ. ข้อ 3
 สพป. ข้อ 2
 โรงเรียน ข้อ 2
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
นางสาวทิพย์บดี สุขสาโรง, นางสาวอัจฉะรียา บุญมิ่ง,
นางสาววรศมน คัมภีรปกรณ์ และคณะครูทุกคน
พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564

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

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และความสุขนอกจากนี้ในหมวด 4 มาตรา 23 ข้อ 2 และข้อ 4
การจัดการศึกษาต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับการศึกษาในเรื่องความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการ
จั ด การ การบ ารุ งรั ก ษาการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มอย่ า งสมดุ ล ยั่ งยื น ความรู้ ด้ า นทั ก ษะ
คณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ที่
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบประเมินคุณภาพกรศึกษาระดับชาติ (RT, NT, O – Net) สูงขึ้น และจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่ 3 จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปรากฏว่า
สถานศึกษาได้ดาเนินงานไม่บรรลุเปูาหมาย พร้อมทั้งเสนอแนะให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิด การ
แก้ปัญหา โดยสนับสนุนกิจกรรมที่ทาให้เกิดจินตนาการ และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ดังนั้น โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จึงได้จัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ (RT, NT, O – Net) สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมการติวทบทวนในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
2.3 เพื่อจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการทดสอบระดับชาติ (RT, NT, O – Net)
3. เป้าหมาย
3.1เชิงปริมาณ
3.1.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
3.1.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เกิดความรู้และความชานาญใน
รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถนาไปใช้ใน
การทดสอบระดับชาติ (RT, NT, O – Net)

3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว มีนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของนักเรียนสูงขึ้น
3.2.2 นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นความรู้และความชานาญในรายวิชาภาษาไทย
คณิ ต ศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ และภาษาอั งกฤษ ที่ ดี และมี ประสิท ธิ ภ าพยิ่ งขึ้ น สามารถน าไปใช้ ใ นการทดสอบ
ระดับชาติ (RT, NT, O – Net)
4. ขั้นตอนและกิจกรรมในการดาเนินงาน
กิจกรรมและขั้นตอน

1. ขั้นเตรียมการ
2. ขั้นดาเนินการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. วางแผนการดาเนินงาน
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

งบประมาณ

ระยะเวลา

-

พ.ค. 63

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวทิพย์บดี
สุขสาโรง
นางสาวทิพย์บดี
สุขสาโรง

-

ดาเนินกิจกรรม

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
เรียน
- กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ
- กิจกรรมจัดสอนซ่อมเสริมกลุ่ม
สาระวิชาภาษาไทยและวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
- กิจกรรมทาสื่อวิชาภาษาไทยและ
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
(ทาสื่อ ทามือ)
- กิจกรรมเข้าค่ายวิชาภาษาไทยและ
วิชาคณิตศาสตร์
- กิจกรรมการคิดคานวณทาง
คณิตศาสตร์
- กิจกรรมการติวทบทวนในรายวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ (O-net)
- กิจกรรมหมอภาษา
3. ขั้นติดตามและประเมินผล

1. สรุปและรายงานผล
2. นาสรุปและรายงานผลมาวางแผนในการจัด

นางสาวอัจฉะรียา บุญมิ่ง

9,000

4,000
มิ.ย. – ธ.ค. 63

นางสาววรศมน คัมภีรปกรณ์
นางสาวทิพย์บดี
สุขสาโรง

12,000
5,000
-

กิจกรรมต่อไป

5. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 30,000.00 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) ดังนี้

ม.ค. 64

นางสาวทิพย์บดี
สุขสาโรง

กิจกรรม
และการชี้แจงการใช้งบประมาณ
1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์

งบประมาณ
ที่ใช้
9,000.-

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
2. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
- กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ
- กิจกรรมจัดสอนซ่อมเสริมกลุม่ สาระวิชา
ภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.1-ป.3
- กิจกรรมทาสื่อวิชาภาษาไทยและวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
(ทาสื่อ ทามือ)
- กิจกรรมเข้าค่ายวิชาภาษาไทยและวิชา
คณิตศาสตร์
3. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
- กิจกรรมการติวทบทวนในรายวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ (O-net)
4. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
- กิจกรรมหมอภาษา

5. รายงานการดาเนินโครงการ
รวมเป็นเงิน

ดาเนินงาน
ตอบแทน ใช้สอย
-

ปฏิทินปฏิบัติงาน
วัสดุ
9,000.-

4,000.-

-

-

4,000.-

12,000.-

-

-

12,000.-

5,000.-

-

-

5,000.-

-

30,000.-

-

พ.ค. 63 – ม.ค. 64

31 มี.ค. 64
30,000.-

6. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ - การสังเกต , การทดสอบ
นักเรียนให้สูงขึ้นในกลุม่ สาระภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
- การสังเกต , การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
2. เพื่อจัดกิจกรรมการติวทบทวนใน
- การสังเกต , การสอบถาม
รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
3. เพื่อจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
นักเรียนก่อนการทดสอบระดับชาติ (RT,
NT, O – Net)

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบทดสอบ, แบบประเมิน
- แบบทดสอบ , แบบประเมิน
- แบบประเมิน , แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
ให้สูงขึ้นในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
7.2 นักเรียนเกิดทักษะการอ่านการเขียนและการศึกษาค้นคว้าใฝุรู้ใฝุเรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7.3 นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มีคะแนนการทดสอบระดับชาติ
(RT, NT, O – Net) ที่ดียิ่งขึ้น

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวทิพย์บดี สุขสาโรง)
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

(นางเกษศิริ อริยประยูร)
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายทัศนัย ลีฬหพงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
และพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
วิชาการ
 สพฐ. ข้อ 1
 สพป.ข้อ 1
 โรงเรียน ข้อ 1
 สพฐ.ข้อ 2
 สพป.ข้อ 2
 โรงเรียน ข้อ 4,8
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
นายชัยยัณต์ สุขแก้ว , นายธีระศักดิ์ คงเดิม , นางสาวสุวดี สุขแก้ว
พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564

1.หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนให้เต็มศักยภาพ จาเป็นต้องให้ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย
จิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คม สติ ปั ญ ญา การเรี ย นรู้ วิ ช าสุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษาจะช่ ว ยปลู ก ฝั ง ให้ นั ก เรี ย นเห็ น
ความสาคัญและประโยชน์ของการออกกาลังกาย และการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งการพัฒนาการเรียนการสอนให้
ประสบผลสาเร็จจาเป็นจะต้องมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และห้องเรียนที่ทันสมัยสามารถจูงใจให้นักเรียนสืบค้นและ
พัฒนาผลการเรียนให้อยู่ในระดับดียิ่งขึ้น รวมทั้งค้นพบตนเองและสามารถพัฒนาตนเองให้ได้เต็มศักยภาพที่มี
อยู่
กีฬาทาให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันฝึกการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก มีความรักความ
สามัคคีเสียสละมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ออกกาลังกายด้วยการเล่นกีฬาและให้
นักเรียนได้ห่างไกลยาเสพติดมีสุขภาพร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง พัฒนาร่างกาย จิตใจอารมณ์และ
สังคมของเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ได้มีการฝึกซ้อมนักกีฬาเพื่อที่พัฒนาทักษะด้านต่างๆ กีฬาที่นักเรียนมีความ
สนใจมาก คือ กีฬาฟุตซอล ฟุตบอล ตะกร้อ จึงได้คัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามรถเป็นตัวแทนของโรงเรียนมา
ฝึกซ้อม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาการทางด้าน
ทักษะ ห่างไกลยาเสพติดและเพิ่มสบการณ์ด้านกีฬาฟุตซอล ฟุตบอล ตะกร้อ และเพื่อให้มีประสิทธิภาพจึง
ต้องมีการฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขันเพื่อหาประสบการณ์อยู่เสมอโดยกระบวนการทางด้านกีฬาเพื่อยกระดับ
ให้นักกีฬาสามารถพัฒนาตนไปสู่ทีมชาติต่อไป
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

5. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถทางด้านกีฬาฟุตซอล ฟุตบอล ตะกร้อ คีตมวยไทย แอโร
บิค
6. เพื่อส่งเสริมการพัฒนานักกีฬาและฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล ฟุตบอล ตะกร้อ คีตมวยไทย แอโรบิค
7. เพื่อให้นักกีฬาโรงเรียนมีกระบวนการฝึกทักษะทางด้านกีฬาฟุตซอลฟุตบอล ตะกร้อ คีตมวยไทย
แอโรบิค ทักษะมวยสากลสมัครเล่น
8. เพื่อให้นักกีฬาหาประสบการณ์อยู่เสมอโดยการเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ
9. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกกาลังกาย
10. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวได้ใช้เวลาว่างมาฝึกกีฬา ห่างไกลยาเสพติด
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 750 คน
2. นักเรียนได้ออกกาลังกาย โดยการเล่นกีฬาเป็นสื่อสาคัญ
3. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างฝึกความสามารถทางด้านกีฬา ห่างไกลยาเสพติด
3.2 ด้านคุณภาพ
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์
2. มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
3. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
4. ผู้เรียนสามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
5. นักเรียนและครูมีสุขภาพร่างกาย เจริญเติบสมบูรณ์แข็ง
6. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะ ความสามารถทางกีฬาประเภทใดประหนึ่งดีขึ้น
7. ได้นักกีฬาที่มีความสามารถเป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน ไปแข่งขันในระดับต่างๆ และ
ห่างไกลยาเสพติด
4.ขั้นตอนการดาเนินการ
4.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
4.2 สารวจวัสดุอุปกรณ์
4.3 ดาเนินการตามแผนงาน
4.4 ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
4.5 สรุป/รายงานผล
4.6 นาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ปฏิทินการ
ดาเนินงาน

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 วางแผนการจัดทาโครงการ
1.2 ประชุมชี้แจงโครงการ
พฤษภาคม
1.3 กาหนดวันที่จัดกิจกรรม
2563
1.4 ขออนุมัติโครงการ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ดาเนินกิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ช่วงชั้นที่ 2
1. สารวจและจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2
2.1 ดาเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
1. ทาการฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตซอลและส่งเข้าการแข่งขันใน 15 พฤษภาคม
2563
ระดับจังหวัด
ถึง
2. ทาการฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลและส่งเข้าการแข่งขันใน
31 มีนาคม
ระดับจังหวัด
2564
3. ท าการฝึ ก ซ้ อ มนั ก กี ฬาตะกร้ อ และส่ ง เข้ า การแข่ ง ขั น ใน
ระดับจังหวัด
4. ทาการฝึกซ้อมคีตมวยไทย ศิลปะมวยสากล และส่งเข้าการ
แข่งขันในระดับจังหวัด
5. ท าการฝึ ก ซ้ อ มแอโรบิ ค และส่ ง เข้ า การแข่ ง ขั น ในระดั บ
จังหวัด
2.1 ด าเนิ น กิ จ กรรมพั ฒ นากลุ่ ม สาระสุ ข ศึ ก ษาและพล 15 พฤษภาคม
2563
ศึกษา ช่วงชั้นที่ 3
ถึง
1. สารวจและจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการ
31 มีนาคม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2
3. ขั้นสรุปผล
3.1 ประเมินผลโครงการ
3.2 จัดทาแฟูมสรุปโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ

2564
15 พฤษภาคม
2563
ถึง
31 มีนาคม
2564

ผู้รับผิดชอบ

นายชัยยัณต์ สุขแก้ว
นายธีระศักดิ์ คงเดิม
นางสาวสุวดี สุขแก้ว

นายชัยยัณต์ สุขแก้ว

นายชัยยัณต์ สุขแก้ว
นางสาวสุวดี สุขแก้ว

นายธีระศักดิ์ คงเดิม

นายชัยยัณต์ สุขแก้ว

5. งบประมาณ 33,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรม
1. กิ จ กรรมพั ฒ นากลุ่ ม
ส า ร ะ สุ ข ศึ ก ษ า แ ล ะ พ ล
ศึกษา ช่วงชั้นที่ 2
1.1 ค่า วัส ดุอุ ป กรณ์ กีฬ า
และวัสดุที่ใช้ในการปรับปรุง
สนามกีฬา
2. ดาเนินกิจกรรมพัฒนา
ทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
1.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา
และวัสดุที่ใช้ในการปรับปรุง
สนามกีฬา
2.2
ค่ า อาหารและ
เครื่ อ งดื่ ม นั ก กี ฬ า 10 คน
80 บาท ต่อวัน 5 วัน
1. กิ จ กรรมพั ฒ นากลุ่ ม
ส า ร ะ สุ ข ศึ ก ษ า แ ล ะ พ ล
ศึกษา ช่วงชั้นที่ 3
1.1 ค่า วัส ดุอุ ป กรณ์ กีฬ า
และวัสดุที่ใช้ในการปรับปรุง
สนามกีฬา
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
งบประมาณที่ใช้
(บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

10,000

10,000

4,000

4,000

4,000

4,000

15,000

33,000

6.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์
2.ผู้เรียนมีน้าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
3. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย
สม่าเสมอ

15,000

ปฏิทินการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค .63
มี.ค .64

นายชัยยัณต์ สุขแก้ว

พ.ค .63
มี.ค .64

นายชัยยัณต์ สุขแก้ว
นางสาวสุวดี สุขแก้ว

พ.ค .63
มี.ค .64

นายธีระศักดิ์ คงเดิม

สามหมื่นสามพันบาทถ้วน

แหล่งที่มาของข้อมูล
ทะเบียนวัดผล

เงื่อนไขความสาเร็จ
ร้อยละ 90

ผลการเรียน
แบบสังเกต

ร้อยละ 90
ร้อยละ 90

4.ผู้เรียนปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ

รายงานผลการเรียน

ร้อยละ 90

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์
2. มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
3. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
4. ผู้เรียนสามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
5. นักเรียนได้แสดงออกความสามารถทางด้านกีฬาฟุตซอล ฟุตบอล ตะกร้อ คีตมวยไทย แอโรบิค
ทักษะมวยสากลสมัครเล่น
6. นักกีฬามีการพัฒนาและฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล ฟุตบอล ตะกร้อ คีตมวยไทย แอโรบิคทักษะมวย
สากลสมัครเล่น
7. นักกีฬาโรงเรียนมีกระบวนการฝึกทักษะทางด้านกีฬาฟุตซอลฟุตบอล ตะกร้อ คีตมวยไทย แอโร
บิก ทักษะมวยสากลสมัครเล่น
8. นักกีฬาหาประสบการณ์อยู่เสมอโดยการเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ
9. นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกกาลังกาย
10. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวได้ใช้เวลาว่างมาฝึกกีฬา ห่างไกลยาเสพติด
การแข่งขันในระดับอาเภอ จังหวัด ภูมิภาค
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยยัณต์ สุขแก้ว)
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

(นางเกษศิริ อริยประยูร)
หัวหน้างานวิชาการ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายทัศนัย ลีฬหพงศ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองมาตรฐานการศึกษา
สนองต่อกลยุทธ์

ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ แก่เด็กปฐมวัย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 สพฐ. ข้อ 2  สพป. ข้อ 2 โรงเรียน ข้อ 1,2
 สพฐ. ข้อ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 6
โครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายกิตติพงศ์ บ้านนบ และคณะครูช่วงชั้นอนุบาล
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการจัดการศึกษามุ่งเน้นผู้เรีย นเป็นสาคัญ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะทุกด้าน
โดยเฉพาะสภาวะทางอารมณ์ การจั ด กิ จ กรรมที่ มุ่ ง เน้ น ให้ นั ก เรี ย นเป็ น ผู้ มี สุ น ทรี ย ภาพทางด้ า นศิ ล ปะ
ดนตรี – นาฏศิลป์ เพื่อให้เป็นผู้มีความชื่นชม มีใจรัก ในงานศิลปะ รักดนตรีและนาฏศิลป์ โรงเรียนบ้านทุ่ งห
งาว จึงจัดโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ แก่เด็กปฐมวัย ขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียน และจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ มีพัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
2.2 เพื่อจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
2.3 เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
2.4 เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายที่ดีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 อนุบาล 3 โรงเรียนบ้านบ้านทุ่งหงาว จานวน 136 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
เด็กได้มีพัฒนาการในทุกๆด้านอย่างเหมาะสมกับวัย
4. ระยะเวลา วิธีการ ขั้นตอนในการดาเนินงาน และงบประมาณ
กิจกรรมดาเนินการและงบประมาณจานวน 30,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

กิจกรรมและการชี้แจง

งบประมาณ
ที่ใช้

จาแนกการจ่าย
ค่าตอบ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
แทน

1. ประชุมวางแผน เขียนโครงการ
2. เสนออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการตามแผนของโครงการ
3.1 จัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการ
สอนทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
- ค่าชุดการแสดง
- ค่าเครื่องประดับ
4. ประเมินผล /สรุป /รายงาน
รวมงบประมาณ

ปฏิทินการลง
ปฏิบัติงาน
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
มีนาคม 2564
มีนาคม 2564

20,000
10,000
มีนาคม 2564
30,000

30,000

5. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
- การทากิจกรรม
- พัฒนาการในการทากิจกรรม
- การร่วมกิจกรรมของเด็ก
- พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
ด้านสังคม และ ด้านสติปัญญา

วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกต
- สังเกต
- สังเกต
- สังเกต

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
-แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม

6. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ
6.1 เด็กปฐมวัยมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ์ได้
6.2 ครูมีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
6.3 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

6.4 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายที่ดีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายกิตติพงศ์ บ้านนบ )
ประยูร)
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

( นางเกษศิริ อริย
หัวหน้างานวิชาการ
ผู้อนุมัติโครงการ

( นายทัศนัย ลีฬหพงศ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองมาตรฐาน
10,2,14
สนองกลยุทธ์
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เข้าค่ายพักแรม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 สพฐ. ข้อ10,2,14
 สพป.ข้อ10, 2, 14  โรงเรียน ข้อ

 สพฐ.ข้อ1
 สพป.ข้อ1
 โรงเรียน ข้อ1
ใหม่
 ต่อเนื่อง
นายธีระศักดิ์ คงเดิม , นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งอโณทัย , นางสาววลัยพร อุ่มชัย
และคณะครูทุกคน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564
**********************************************************************************
***
1. หลักการและเหตุผล
เพี่อพัฒนาผู้ เรีย นทุกคนซึ่งเป็นกาลั งของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้
คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ การพัฒนาที่สาคัญคือ การพัฒนาที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวม ทุ กด้านเพื่อความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้นาองค์ความรู้ ทักษะ จากการเรียนรู้และประสบการณ์ของ
ผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และมีจิตสานึกสาธารณะที่ดี
งาม เป็นคนมีปัญญา ในการใช้ทักษะชีวิต การคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยี และเป็นคน
ดี มีความสุขในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง โดยอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ และงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรี ยนจึ งเห็น ความสาคัญของการส่งเสริมงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีทั้งงานกิจกรรมชุมนุม งาน
ลูกเสือเนตรนารี งานแนะแนว งานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ที่ควรมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
และหลักสูตรของโรงเรียนที่ได้กาหนดไว้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการดาเนินชีวิต และเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรม
2. ผู้เรียนมีจิตสานึก ทาประโยชน์เพื่อสังคม และประเทศชาติ
3. เพื่อส่งเสริมด้านการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
4. เห็นคุณค่าองค์ความรู้ต่าง ๆ นาความรู้ ประสบการณ์ใช้พัฒนาตนเองและประกอบสัมมาอาชีพ
3. เป้าหมายผลผลิต
3.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน ป.1 – ม. 3 จานวน 560 คน
3.2 เชิงคุณภาพ

- นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา
- นักเรียนสามารถกระทาตนที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
ดารงตนในสังคมอย่างมีความสุข
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมชี้แจงโครงการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
- งานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
- งานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
5. นิเทศติดตามการดาเนินงาน
6. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
7. นาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
5. รายละเอียดงบประมาณ จานวน 58,040.- บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
จาแนกการใช้จ่าย
กิจกรรมและการชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ
ค่าใช้
ค่าวัสดุ
ค่าตอบแทน
สอย
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 – ป.3)
4,000
4,000
- เข้าค่ายลูกเสือสารอง
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 – ป.6)
34,040
- เต็นท์ลูกเสือ Scout Shelter ขนาด
25,000
10 คน 2 ประตู 4 หน้าต่าง ขนาด
250*350*180 ซม. จานวน 5 หลังๆละ
5,000 บาท เป็นเงิน
- ของรางวัลในการทากิจกรรมต่างๆ
500
ภายในค่าย เป็นเงิน
- ดอกไม้ทามาลัย จานวน 3 พวงและ
300
พวงมาลัยถวายราชสดุดี เป็นเงิน
- วัสดุอุปกรณ์ ใช้ในค่ายพักแรม
8,240
ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นเงิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.3)
20,000
20,000

ปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน
พ.ค. 63มี.ค. 64
พ.ค. 63มี.ค. 64

พ.ค. 63-

-

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
วันราชสดุดีลูกเสือ
การประกวดระเบียบแถว
งานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

มี.ค. 64

58,040

-

-

58,040

-

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม
- นักเรี ย นได้เรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์จ าก
การปฏิ บั ติ จ ริ ง มี ก ารพั ฒ นาด้ า นร่ า งกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
- กระท าตนให้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน
สังคมและประเทศชาติ อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข

เป้าหมาย
วิธีการประเมิน
ร้อยละ 80 - สังเกต สอบถาม
ร้อยละ100 - สังเกตความร่วมมือ

เครื่องมือที่ใช้
- ภาพถ่าย แบบสังเกต
แบบสอบถาม

ร้อยละ 80 - สังเกต สอบถาม

ร้อยละ 80 - สังเกต สอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาตนเองด้วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. ผู้เรียนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรที่กาหนดไว้
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายธีระศักดิ์ คงเดิม)
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

(นางสาววรุณยุพา ชูจันทร์)
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายทัศนัย ลีฬหพงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
งานวิชาการ
 สพฐ. ข้อ 3
 สพป. ข้อ 3
 โรงเรียน ข้อ 3
 สพฐ. ข้อ 3
 สพป. ข้อ 3
 โรงเรียน ข้อ 3
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
นางสุทฤศยา สรรพจักร ธมนพัณณ์ แก้วสกด นางสาวภัทรภร สามเมือง และ
นางสาวอรอุษา ราชยอด
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
***********************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการศึกษาได้มีการเน้นให้ผู้เรียนพั ฒนาการเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้าน การจัดรูปแบบการเรียน
การสอนจึงต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีทักษะความคิด
ที่สามารถนาไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ ดังนั้น การนานักเรียนออกไปทัศนศึกษานอก
สถานที่ ถือเป็นการจัดการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง ที่มุ่งเน้นและพัฒนานักเรียนให้ได้ศึกษาหาความรู้ รู้จัก
ตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สามารถพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษา
ทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการ และยังเป็นการส่งเสริมให้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ของสังคมและ
เทคโนโลยีในปัจจุบันอีกด้วย
ดังนั้น โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว เห็นถึงความสาคัญของการเรียนรู้จากการได้รับประสบการณ์จริงจึงได้
จัดทาโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สัมผัส
สภาวะที่เป็นจริงเป็นรูปธรรม การศึกษานอกสถานที่ยังเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ เปลี่ยนสถานที่ ทาให้ผู้เรียน
เกิดความกระตือรือร้น อีกทั้งยังเป็นการผ่อนคลายทาให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการไปทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
2.3 เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้รับความสุขและสนุกสนานจากการศึกษานอกห้องเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 696 คน

3.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ รวมถึงได้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
4. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 ประชุมวางแผนและเขียนโครงการ
4.2 เสนอ/ อนุมัติโครงการ
4.3 ดาเนินงานตามแผนของโครงการ
4.4 ติดตาม/ ประเมินผล
5 .รายละเอียดการใช้งบประมาณ จานวน 170,350 บาท ขอถัวจ่ายทุกรายการ ดังนี้
กิจกรรมและการชี้แจงการใช้งบประมาณ
1. จัดทาโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
- ประชุมคณะครูช่วงชั้นที่ 2
- สารวจความต้องการของนักเรียน
2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียน
3. ดาเนินการตามโครงการฯ
ระดับชั้นอนุบาล
- ค่ารถสองแถว จานวน 4 คัน เหมาจ่าย
1,500 บาท/คัน (1,500 บ. x 4 คัน)
- ค่ า เ บี้ ย เ ลี้ ย ง นั ก เ รี ย น วั น ล ะ
80 บ./คน/วัน (80 บ. x 136 คน)
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
- ค่ารถปรับอากาศ จานวน 3 คัน เหมา
จ่าย 12,000 บาท/คัน (12,000 บ.x3 คัน)
- ค่ารถสองแถว จานวน 3 คัน เหมาจ่าย
2,000 บาท/คัน (2,000 บ. x 3 คัน)
- ค่ า เ บี้ ย เ ลี้ ย ง นั ก เ รี ย น วั น ล ะ
80 บ./คน/วัน (80 บ. x 215 คน)
- วัสดุอื่นๆ

จาแนกการใช้
งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

-

6,000

-

-

-

6,000

ค่าวัสดุ

-

-

ปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

ครูสุทฤศยา
พ.ค. 63 สรรพจักร

พ.ค. 63
ครูธมนพัณณ์
พ.ค.63 - แก้วสกด

ก.พ.64
10,880

-

10,880

-

3,120

-

3,120

-

36,000

-

36,000

-

ครูภัทรภร
พ.ค.63 - สามเมือง

ก.พ.64
6,000

-

6,000

-

17,200

-

17,200

-

2,150

-

-

2,150

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
- ค่ารถสองแถว จานวน 8 คัน เหมาจ่าย
3,500 บาท/คัน (3,500 บ. x 8 คัน)
- ค่ า เ บี้ ย เ ลี้ ย ง นั ก เ รี ย น วั น ล ะ
50 บ./คน/วัน (50 บ. x 198 คน)
- สมุดบันทึกทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
- วัสดุอื่นๆ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
- ค่ารถ จานวน 8 คัน เหมาจ่าย 3,500
บาท/คัน (3,500 บ. x 8 คัน)
- ค่ า เ บี้ ย เ ลี้ ย ง นั ก เ รี ย น วั น ล ะ
80 บ./คน/วัน (80 บ. x 150 บ.)
- สมุดบันทึกทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
- วัสดุอื่นๆ
4. กากับ ติดตาม และประเมินผล
5. สรุปผลการดาเนินงาน
รวมงบประมาณ

28,000

-

28,000

-

ครูสุทฤศยา
พ.ค.63 - สรรพจักร

ก.พ.64
9,900

-

9,900

-

1,000
1,100

-

-

1,000
1,100

28,000

-

28,000

-

12,000

-

12,000

-

1,000
8,000
170,350

-

157,100

1,000
8,000
13,250

พ.ค.63 ก.พ.64

ครูอรอุษา
ราชยอด

ก.พ.64
มี.ค.64
-

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา - การบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
ปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา - สอบถาม
ปีที่ 3 มีความพึงพอใจการไปทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ร้อยละ 80 ขึน้ ไป

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
- แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่ไปร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการไปทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน
7.2 เพื่อให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
7.3 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความสุข ความสนุกสนาน และเพลิดเพลินในการเรียนรู้

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสุทฤศยา สรรพจักร)
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

(นางเกษศิริ อริยประยูร)
หัวหน้างานวิชาการ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายทัศนัย ลีฬหพงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

ชื่อโครงการ
การรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be Number One)
แผนงาน
งานวิชาการ
สนองมาตรฐาน
 สพฐ. ข้อ 2
 สพป. ข้อ 4  โรงเรียน ข้อ 1
สนองกลยุทธ์
 สพฐ. ข้อ 1
 สพป. ข้อ 4  โรงเรียน ข้อ 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวทิพย์บดี สุขสาโรง นายธีระศักดิ์ คงเดิม และคณะครูทุกคน
ระยะเวลาดาเนินงาน พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564
**************************************************************************************************
*
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
(3D) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวตระหนักถึงความสาคัญถึงคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จึง
ได้จัดโครงการการรณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา
3. เพื่อให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
5. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง และรักษาชีวิตชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลไว้
6. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกกาลังกายหรือทากิจกรรมสร้างสรรค์ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง
7. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวปลอดจากยาเสพติด ร้อยละ 100
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนสามารถปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

4. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา 2563
5. วิธีการดาเนินงาน
กิจกรรมและขั้นตอน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ขั้นเตรียมการ
1. วางแผนการดาเนินงาน
2. ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2. ขั้นดาเนินการ
1. แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินกิจกรรม
3. กิจกรรมการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เพื่อให้บุคลากร
และนักเรียนได้เรียนรู้และศึกษา
(To be Number One) ดังนี้

งบประมาณ

ระยะเวลา
พ.ค. 63

6,000

มิ.ย. – ธ.ค. 63

- กิจกรรมรณรงค์
วันงดสูบบุหรี่โลก
- กิจกรรมรณรงค์
วันต้านยาเสพติดสากล
- กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
กีฬาสีโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

3. ขั้นติดตามและ
ประเมินผล

1. สรุปและรายงานผล
2. นาสรุปและรายงานผลมา
วางแผนในการจัดกิจกรรมต่อไป

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค. 64

นางสาวทิพย์บดี
สุขสาโรง
นายธีระศักดิ์
คงเดิม และคณะ

6. แหล่งงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
โครงการนี้ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6,000 บาท จาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
แหล่งเงินงบประมาณ/จานวนเงิน
กิจกรรม
รวม
เงิน
เงินรายได้
เงิน
เงิน
อุดหนุน สถานศึกษา สมาคม ระดม
1. การจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
6,000
5,000
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ได้แก่
- กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
- กิจกรรมรณรงค์วันต้านยาเสพติดสากล
- กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวทิพย์บดี สุขสาโรง นายธีระศักดิ์ คงเดิม และคณะ
8. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
9. การติดตามและประเมินผล
แบบประเมินโครงการรณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ร้อยละ 100
2) โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ร้อยละ 100
3) นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว รู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ
4) นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
5) นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวเห็นคุณค่าของตนเองและรักษาชีวิตชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล
6) นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกกาลังกายหรือทากิจกรรม
สร้างสรรค์ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

หมาย
เหตุ

7) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวทิพย์บดี สุขสาโรง)

(นางเกษศิริ อริยประยูร)

ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

หัวหน้างานบริหารวิชาการ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายทัศนัย ลีฬหพงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

เปิดโรงเรียนสู่สาธารณชน (Open House)
งานวิชาการ
 สพฐ. ข้อ 3
 สพป.ข้อ 3  โรงเรียน ข้อ 3
 สพฐ.ข้อ 1,2 3,5  สพป.ข้อ 2  โรงเรียน ข้อ 1,2 ,5
 ต่อเนื่อง
นางเกษศิริ อริยประยูร นางธมนพัณณ์ แก้วสะกด นางสาวปาริชาติ
นางศิริรัตน์ ตัณฑวานิช นางสาวอรอุษา ราชยอด คณะครู
ระยะเวลาดาเนินงาน ปีการศึกษา 2563
**************************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
จากการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่สาคัญที่สุดมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง
สามารถมองเห็ นพัฒ นาการของนักเรีย น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนา หล่ อหลอม
ปลูกฝังให้เยาวชนที่เข้ารับการศึกษา มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่ วมลงมือปฏิบัติ
สามารถหาคาตอบและหาความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงจะทาให้การจัดการเรียนการสอน
บรรลุ ผ ลตามจุ ดมุ่ง หมาย ที่ ต้องการและสามารถพัฒ นานักเรียนได้ต ามวั ตถุป ระสงค์ และเปูา หมายของ
หลักสูตรที่กาหนดไว้ กลุ่มบริหารงานวิชาการได้เล็งเห็นถึงความความสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และมุ่งส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนตามความถนัดและความ
สนใจ ทาให้นักเรียนมีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งส่งเสริมในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการมีเวทีให้
นักเรียนได้แสดงออกในวันสาคัญต่าง ๆ และเป็นการแสดงผลงานให้กับชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับผลงานของ
นักเรียนและคณะครู และเป็นที่มาของโครงการวันเปิดโรงเรียนสู่สาธารณชน ((Open House)
2. วัตถุประสงค์
1 เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ครู โรงเรียน ต่อสาธารณชนทั่วไป
2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถแสดงผลงานทางด้านวิชาการและศักยภาพ
ด้านอื่นๆ ตามความถนัดและความสนใจ
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นักเรียนและประชาชนทั่วไป ที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อได้
เยี่ยมชมผลงาน

3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
คณะครูทุกช่วงชั้น นักเรียน มีผลงาน Best practice นาเสนอในงานนิทรรศการทางวิชาการ
ของ โรงเรียน
3.2 ด้านคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการร้อยละ 90
4. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
4.2 แต่งตั้งคณะทางาน
4.3 ประชุมคณะทางาน
4.4 ดาเนินงานตามโครงการ
4.5 ติดตามรายงานผลการดาเนินงาน
5. กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินงานและงบประมาณ จานวน 8,850 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรม

1. จัดทาโครงการ
2. ประชุมทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง

3. ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมคณะทางาน
- ประสานงานทุกช่วงชั้น จัดเตรียม
ผลงาน Best practice
- ป ร ะ ชุ ม ป รึ ก ษ า ห า รื อ ว า ง
แผนการจัดนิทรรศการ

งบ
ค่าใช้จ่าย
ประมาณ ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ
แทน สอย

ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

1/04/63
1/04/6330/03/64

นางเกษศิริ
ผู้บริหาร/ หัวหน้า

24-27/03/
64

คณะครูทุกคน

โครงการ

นางเกษศิริ
นางธมณพัณณ์
นางสาวปาริชาติ
นางสาวอรอุษา

2. ขั้นดาเนินการ
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้อง
ใช้ในการจัดนิทรรศการตามฐานต่าง
ๆ วัสดุที่ใช้ในการจัดนิทรรศการ
- ทาการฝึกซ้อมนักเรียน
- จัดนิทรรศการ
- ประสานงานกับฝุายต่าง ๆ
5. กิจกรรมวัดผล/ ประเมินผล

23/03/ 64

6. การรายงานผล

30/ 03 /64

รวมงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
1. คณะนักเรียน และครูที่ร่วม
โครงการมีความตระหนักถึง
ความสาคัญในการมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจร้อยละ 90

8,850

วิธีการวัดและประเมินผล
1) จากแบบสอบถาม
2) จากแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

8,850

เครื่องมือที่ใช้วัด
1. แบบสอบถาม

นางอัมพร
นางชนัญญา
นางสาวทิพย์บดี
นางสาวจงกล

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.คณะนักเรียนและครูที่ร่วมโครงการที่ร่วมโครงการมีความตระหนักถึงความสาคัญใน การมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม
2. คณะครูทุกช่วงชั้น นักเรียน มีผลงาน Best practice นาเสนอในงานนิทรรศการทางวิชาการของ
โรงเรียน

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางเกษศิริ อริยประยูร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางเกษศิริ อริยประยูร)
หัวหน้างานวิชาการ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายทัศนัย ลีฬหพงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
งานวิชาการ
 สพฐ. ข้อ 2
 สพป. ข้อ 1,2
 โรงเรียน ข้อ 3
 สพฐ. ข้อ 1
 สพป. ข้อ 1,2
 โรงเรียน ข้อ 3
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
นางสาวทิพย์บดี สุขสาโรง, นายกิตติพงศ์ บ้านนบ, นางจิราพรรณ อิสโร
นางวรรณกร พึ่งเจริญ และคณะครูทุกคน
ระยะเวลาดาเนินงาน พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564
**************************************************************************************************
*1. หลักการและเหตุผล
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ทาให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ของบุคคล เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การแข่งขันอย่าง
รุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ ทาให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อ
สังคม ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวจึงต้องจัดกิจกรรมรู้ขอ รู้ใช้ รู้รักษา เพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านความประหยัดแก่
ผู้เรียน ให้เป็นผู้ที่ดาเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ถนอมทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุมเฟือย จึงได้
จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

4. ขั้นตอนและกิจกรรมในการดาเนินงาน
กิจกรรมและ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ

2. ขั้นดาเนินการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. วางแผนการดาเนินงาน
2. ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินกิจกรรม
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ดังนี้
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
- กิจกรรมฐานการเรียนรู้คณ
ุ ธรรม
จริยธรรม
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ประจาสัปดาห์
- กิจกรรมออมทรัพย์
- กิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
- กิจกรรมรู้ขอ รู้ใช้ รู้รักษา
- กิจกรรมโฮมรูม

3. ขั้นติดตามและ
ประเมินผล

1. สรุปและรายงานผล
2. นาสรุปและรายงานผลมา
วางแผนในการจัดกิจกรรมต่อไป

งบประมาณ
-

ระยะเวลา
พ.ค. 63

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวทิพย์บดี
สุขสาโรง
นางสาวทิพย์บดี
สุขสาโรง

-

นายกิตติพงศ์
บ้านนบ

10,000
3,000

5,000

มิ.ย. – ธ.ค.
นางจิราพรรณ
63
อิสโร
นางวรรณกร
พึ่งเจริญ

15,000

นางสาวทิพย์บดี
สุขสาโรง

-

นางสาวทิพย์บดี
สุขสาโรง

ม.ค. 64

5. งบประมาณ
โครงการนี้ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 33,000 บาท จาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
แหล่งเงินงบประมาณ/จานวนเงิน
กิจกรรม
รวม
หมายเหตุ
เงิน
เงินรายได้
เงิน
เงิน
อุดหนุน สถานศึกษา สมาคม ระดม
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
10,000
10,000
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
- กิจกรรมฐานการเรียนรู้คณ
ุ ธรรม
จริยธรรม

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน

3,000

-

-

-

3,000

5,000

-

-

-

5,000

15,000

-

-

-

15,000

33,000

-

-

-

33,000

- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม

3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ประจาสัปดาห์
- กิจกรรมออมทรัพย์
- กิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา

4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
- กิจกรรมรู้ขอ รู้ใช้ รู้รักษา
- กิจกรรมโฮมรูม

รวม
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

วิธีวัดและประเมินผล
- การสังเกต

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวทิพย์บดี สุขสาโรง)
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

(นางเกษศิริ อริยประยูร)
ฝุายวิชาการ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายทัศนัย ลีฬหพงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

อบรม ICT
งานวิชาการ
 สพฐ. ข้อ 4  สพป. ข้อ 4
 โรงเรียน ข้อ 4
 สพฐ. ข้อ 2
 สพป. ข้อ 2
 โรงเรียน ข้อ 1, 4
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
นางชนัญญา นวลประโค นายจิราวุฒิ สินอุดม นางสุวดี สุขแก้ว
นางสาวปรินดา ณ ระนองและคณะครูทุกคน
ระยะเวลาดาเนินงาน พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564
**************************************************************************************************
*
1.หลักการและเหตุผล
ความท้าทายในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสาคัญของกระแสการ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อวิถีการดารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง การจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21จึงเป็นเรื่องที่สาคัญยิ่ง แต่
ด้วยความแตกต่างทางบริบทของสถานศึกษาส่งผลให้นักเรียนแต่ละพื้นที่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนาที
แตกต่างกัน โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในเขตรอบนอก จะได้รับโอกาสในการพัฒนาน้อยกว่านักเรียนในเขตเมือง
ในปัจจุบันการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เป็นสิ่งจาเป็นที่นักเรียนทุกคนต้องได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้สอดรับกับการพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้มีความพร้อมกับความท้าทายใน
ศตวรรษที่ 21การเรียนรู้เทคโนโลยีผ่านการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการผ่าน STEAM และเพิ่มพูนทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 สอดรับกับแนวทาง Thailand 4.0 เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโลกทัศน์นักเรียนในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
2. เพื่อให้นักเรียนที่สนใจได้พัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี พัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบ และ
เพิ่มพูนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3. เพื่อให้ครู และนักเรียนตระหนัก เห็นความสาคัญของการนาหุ่นยนต์เป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณค่า
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวร้อยละ 80 มีความรู้ด้าน ICT
2. นักเรียนร้อยละ 80% มีนิสัยแสวงหาความรู้และต่อยอดด้วยตนเอง
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวมีทักษะเบื้องต้น และองค์ความรู้พื้นฐานในการ

ออกแบบและเขียนแบบเพื่อสร้างชิ้นงาน ทักษะในการใช้เครื่องมือช่างเบื้องต้น รู้เข้าใจและมีทักษะ
ทางด้านกลศาสตร์ เช่น แรงต้านหรือแรงเสียดทาน /จุดหมุน หลักการสมดุล
3.2.2 นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน จากพลังงานไฟฟูาเป็น
พลังงานกล และสามารถนาพลังงานกลไปใช้ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ได้
3.2.3 นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวมีทักษะ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
3.2.4 นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และสามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
4. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการและเยาวชนผู้รับผิดชอบด้านหุ่นยนต์
2. ประชุมแผนการดาเนินงาน
3. สารวจนักเรียนที่มีความสนใจ
4. ดาเนินงานตามแผน
5. ติดตามผล
5. กิจกรรมการดาเนินงานและงบประมาณ
งบประมาณ จานวน 75,000.00 บาท(เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) ดังนี้
กิจกรรม
และการชี้แจงการใช้งบประมาณ
1. จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมกาดาเนินงาน
3.ประชุมคณะทางาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ
4.1กิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษา
(ป.1-ป.3)
อบรมICT
- วัสดุและอุปกรณ์อบรม
- ค่าวิทยากรในกรอบรม
4.2กิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษา
(ป.4-ป.6)
อบรมICT
- วัสดุและอุปกรณ์อบรม
- ค่าวิทยากรในการอบรม

งบประมาณ
ที่ใช้
-

ดาเนินงาน
ตอบแทน ใช้สอย
-

15,000.-

ผู้รับผิดชอบโครง
วัสดุ
-

พ.ค. 63
พ.ค. 63
พ.ค. 63
ตลอดปี
นายจิราวุฒิ สินอุดม
นางสุวดี สุขแก้ว

12,000.3,000

นางสาวปรินดา ณ ระนอง

15,000

10,000

-

5,000

4.3กิจกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษา
(ม.1-ม.3)
โครงการหุ่นยนต์เบื้องต้น
- วัสดุและอุปกรณ์อบรม
- ค่าวิทยากรในการอบรม
5. รายงานการดาเนินโครงการ
รวมเป็นเงิน
6. การติดตามประเมินผล

นายวุฒิพงศ์ วันวิน
นางชนัญญา นวลประโค
45,000
75,000.-

-

3,500
16,500

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
1. นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะ ICT - การสังเกต , การทดสอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูมีสื่อแบบฝึกพัฒนาทักษะ
- การสังเกต , การสอบถาม
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ต่าง ๆ

41,500
58,500.-

31 มี.ค. 64

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบทดสอบ, แบบประเมิน
- แบบประเมิน , แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
7.2 นักเรียนมีความรู้และได้ใช้เทคโนโลยีได้ดี
7.3 ครู และนั กเรีย นการเรี ยนรู้และสามารถนาทักษะประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวมและในชีวิตประจาวัน
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางชนัญญา นวลประโค)
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

(นางเกษศิริ อริยประยูร)
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายทัศนัย ลีฬหพงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

งบบริหารทั่วไป
งบบริหารทั่วไป

ชื่อโครงการ

โครงการจ้างบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2563
แผนงาน
งานบุคลากร
สนองมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่ 8  สพป. ข้อที่ 8  โรงเรียน ข้อที่ 8
สนองกลยุทธ์
 สพฐ. ข้อที่ 1  สพป. ข้อที่ 1  โรงเรียน ข้อที่ 13
ลักษณะโครงการ  ใหม่
 ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางศิริรัตน์ ตัณฑวานิช และคณะครูทุกคน
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
******************************************************************************************************
1 หลักการและเหตุผล
ในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ 5 ประการ คือความสามารถ
ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทั กษะชีวิตและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การที่นักเรียนจะเกิดสมรรถนะดังกล่าวได้ โรงเรียนจาเป็นจะต้องมีห้องปฏิบัติการต่างๆที่ดี
มีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความสามารถในด้านต่างๆ มีทักษะกระบวนการ
เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและ
มีคุณธรรม
สภาพปัจจุบันของโรงเรียน ขาดแคลนบุคลากรหลายตาแหน่ง จึง มีความจาเป็นต้องจัดจ้างบุคลากรมา
ทางานเพื่อให้เกิดผลสาเร็จ ในสถานศึกษา และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2 วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการภายในโรงเรียน มีประสิทธิภาพโดยตรงมากขึ้น เช่น งานธุรการและ
งาน
บริการต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ สามารถทาให้สถานศึกษาและนักเรียนทุกคนได้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพัฒนางานและ
ร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น
3.2 เชิงคุณภาพ ครูและนักเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรียนรู้ได้เพิ่มมากขึ้น
4 วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
4.2 แต่งตั้งคณะทางาน
4.3 ประชุมคณะทางาน
4.4 ดาเนินงานตามโครงการ
4.5 ติดตามรายงานผลการดาเนินงาน
5.งบประมาณ

งบประมาณจานวน 108,000.00 บาท (ในระยะเวลา 12 เดือน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ ดังนี้
จาแนกการใช้จ่าย
กิจกรรม
งบประมาณ
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าตอบ
และการชี้แจงการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
แทน
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะทางาน
3. ประชุมคณะทางาน
4. ดาเนินการตามโครงการ
108,000.108,000.- จัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เดือนละ
9,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด
108,000.108,000.-

ปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน

พ.ค.63 - มี.ค. 64

6 .การติดตามประเมินผล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละของกิจกรรมที่นักเรียนและครูสนใจที่เข้าร่วม
กิจกรรม
2. ร้อยละ ของนักเรียนและครูที่มคี วามพึงพอใจการ
ใช้ในการใช้บริการ

วิธีวัดและประเมินผล
-การสังเกต
-การสอบถาม
-การสังเกต
-การสอบถาม
ผู้เสนอโครงการ

(นางศิริรัตน์ ตัณฑวานิช)
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายทัศนัย ลีฬหพงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

เครื่องมือวัดและประเมินผล
-แบบประเมิน
-แบบสอบถาม
แบบประเมิน
-แบบสอบถาม

ชื่อโครงการ
การสนับสนุนงานทะเบียน
แผนงาน
 งานบริหารทั่วไป
สนองมาตรฐาน
 สพฐ.ข้อที่.7,8,10,12  สพป.ข้อที่.7,8,10,12  โรงเรียน ข้อที่.7,8,10,12
สนองกลยุทธ์
 สพฐ.ข้อที่.7,8,10,12  สพป.ข้อที่.7,8,10,12  โรงเรียน ข้อที่ 7,8,10,12
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอัมพร สุมณฑา นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งอโณทัย และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2563 –มีนาคม 2564
************************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551เพื่อให้นักเรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
นั้น นอกเหนือจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนแล้ว ยังประกอบด้วยการสนับสนุนของงานด้านต่างๆ
ในสถานศึกษาที่มีความสาคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน และงานทะเบียน วัดผลเป็นงานสาคัญหนึ่งในหลายงาน
ด้วยกัน กอปรกับระบบงานทะเบียนต้องมีความถูกต้องชัดเจน สมบูรณ์ คงทนของข้อมูลในเอกสารของแบบ
พิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการอ้างอิง
ดังนั้น การพัฒนางานทะเบียน ด้านการดาเนินงาน การจัดเก็บเอกสาร หลักฐานผลการเรียนของ
ผู้เรียน สาเนาข้อมูลด้านการศึกษาให้เรียนร้อยเป็นระบบ ง่ายต่อการสืบค้น การอ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้ในการ
วางแผนด้านการจั ดการศึกษา หรือรายงานต่อส านักงานเขตพื้นที่ จึงมี ความจาเป็นอย่างยิ่งในการรับการ
สนับสนุนด้านวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อให้บรรลุผลตามเปูาหมายที่วางไว้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดเก็บเอกสารที่สาคัญของโรงเรียน ปพ.1-ปพ.9 ทะเบียนนักเรียนผลการเรียนได้ เป็นระบบ
2.2 เพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละปีการศึกษา
2.3 เพื่อสนับสนุนงานบริหารวิชาการและงานอื่นที่เกี่ยวข้องของโรงเรียน
2.4 เพื่อเก็บข้อมูลคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ
2.5 ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถาบันศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 80 ของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนได้รับบริการด้าน เอกสาร
หลักฐานการเรียน และการรับรองข้อมูลด้านการศึกษา

3.2 เชิงคุณภาพ
- การจัดพิมพ์หลักฐานการศึกษาแก่ผู้เรียน และสาเนาเอกสารข้อมูลด้านการศึกษาอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
- การพัฒนาระบบงานทะเบียน การจัดเก็บเอกสาร หลักฐานผลการเรียนของผู้เรียน สาเนาข้อมูล
ด้านการศึกษาให้เรียนร้อยเป็นระบบ ง่ายต่อการสืบค้น การจัดทาข้อมูลอ้างอิง
4. วิธีการและขั้นตอนดาเนินงาน
1. ประชุม/ปรึกษาหารือคณะทางาน งานทะเบียน โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
2. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อดาเนินการ
4. ดาเนินงานตามแผนงาน
4.1 การจัดทาเอกสารการจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และการจบการศึกษาภาคบังคับ
ขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษาปีที่ 3)
- ปพ.1
- ปพ.2
- ปพ.3
4.2 หนังสือรับรอง
4.3 การจัดทารายงานผลการเรียน / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.4 แบบรายงาน/เอกสารรายงาน
4.5 การปรับปรุงการจัดเก็บเอกสารข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาอย่างเป็นระบบ
4.6 การบันทึกข้อมูลนักเรียนย้ายเข้า-ออกในทะเบียน
5. ประเมินผลโครงการ

5. กิจกรรมดาเนินงานและงบประมาณ
งบประมาณ จานวน 10,920.-บาท (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
กิจกรรม
งบ
ค่าใช้จ่าย
ปฏิทิน
ประมาณ ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ ปฏิบัติงาน
แทน สอย
1. การจัดทาเอกสารการจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และการจบการศึกษาภาคบังคับขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา
ปีที่ 3)
- ปพ.1
- ปพ.2
- ปพ.3
2. หนังสือรับรอง
3. การจัดทารายงานผลการเรียน/ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
4. แบบรายงาน/เอกสารรายงาน
- กระดาษ A4 ดับเบิล้ เอ 6 รีม รีมละ 120 บาท
720.720.- กระดาษ F4 ดับเบิ้ล เอ2 รีม รีมละ 200 บาท
400.400.- ซองน้ าตาลขนาดเอ 4 จ านวน 12 โหล (144 ซอง)
ราคาโหลละ 36 บาท
- ซองน้าตาลขนาดเอ 4 ขยายข้าง จานวน 2 โหล (24
432.432.ซอง) ราคาโหลละ 84 บาท
- กระดาษเยื่อกาวขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 6 ม้วน ราคา
ม้วนละ 45 บาท
270.270.- แบบรายงาน ปพ.1 : ป (ฉบับพิมพ์คอมพิวเตอร์)
จานวน 10 เล่มราคาเล่มละ 160บาท
1,600.1,600.- แบบรายงาน ปพ.1 : บ (ฉบับพิมพ์คอมพิวเตอร์)
จานวน 5 เล่มราคาเล่มละ 160บาท
800.800.- แบบรายงาน ปพ.2 จานวน 1 ห่อ (200 แผ่น)ราคา
แผ่นละ 2 บาท
400.400.- แบบรายงาน ปพ.3 : ป (ฉบับพิมพ์คอมพิวเตอร์)
250.250.จานวน 50 แผ่น ราคาแผ่นละ 5 บาท
- แบบรายงาน ปพ.3 : บ (ฉบับพิมพ์คอมพิวเตอร์)
จานวน 50 แผ่น ราคาแผ่นละ 5 บาท
250.250.

กิจกรรม

งบ
ค่าใช้จ่าย
ประมาณ ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ
แทน
สอย

5. การบันทึกข้อมูลนักเรียนย้ายเข้า-ออกในทะเบียน
นักเรียนและจัดทารายงาน
-แท่นประทับตราตราม้า เบอร์ 1 สีน้าเงิน จานวน 2 อัน
สีแดง จานวน 2 อัน สีดา จานวน 2อัน รวม 6 อัน ราคา
420.อันละ 70 บาท
-Toner CF2264 จานวน 2 ตลับ ตลับละ 4,800 บาท
9,600.7. การรายงานผล
รวมงบประมาณ
10,920.

ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน

420.9,600.30 มี.ค.64
10,920.

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

1.ร้ อ ยละ 80 ของนั ก เรี ย น คณะครู บุ ค ลากร ประเมินความพึงพอใจของ
ทางการศึกษา และชุมชนได้รับบริการด้านเอกสาร คณะ ทางาน ครู และ
หลั ก ฐานการเรี ย น และการรั บ รองข้ อ มู ล ด้ า น บุคลากรผู้ใช้บริการ
การศึกษา
2. การจั ดพิมพ์ห ลั กฐานการศึกษาแก่ผู้ เรี ย น และ
ส าเนาเอกสารข้ อ มู ล ด้ า นการศึ ก ษาอย่ า งถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน
3. การพัฒนาระบบงานทะเบียน การจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานผลการเรียนของผู้เรียน สาเนาข้อมูลด้าน
การศึกษาให้เรียนร้อยเป็นระบบ ง่ายต่อการสืบค้น
การจัดทาข้อมูลอ้างอิง

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
รายงาการดาเนินงาน
งานทะเบียน โรงเรียน
บ้านทุ่งหงาว

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 งานทะเบียน วัดผลมีทรัพยากรจาเป็นต่อต่อการใช้งานด้านการดาเนินงานเอกสาร และการ
บริการ
7.2 ระบบการจั ดการในการจั ดพิมพ์เอกสาร หลั กฐานต่างความถูกต้องชัดเจน สมบูรณ์ คงทน
รวดเร็ว และทันสมัย
7.3 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ขอรับบริการอื่นมีความพึงพอใจในการขอรับบริการด้าน
เอกสาร หลักฐานการเรียนและอื่นๆ

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอัมพร สุมณฑา)
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

(นางนิตยา พงศ์ชู)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายทัศนัย ลีฬหพงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

สร้างสรรค์งานธุรการโรงเรียน
บริหารทั่วไป
 สพฐ. ข้อ 4
 สพป.ข้อ 4
 สพฐ.ข้อ 2
 สพป.ข้อ 2
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
นางนิตยา พงศ์ชูและคณะครูทุกคน
พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564

 โรงเรียน ข้อ 4
 โรงเรียน ข้อ7

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเป็นหน่วยงานราชการทางการศึกษา ต้องมีการโต้ตอบหนังสือกับหน่วยงานทางการศึกษา
หรือหน่วยงานอื่นๆ พร้อมต้องประสานงานราชการต่างๆกับบุคลากรในโรงเรียน จึงต้องมีการจัดเก็บข้อมูล
หลักฐานต่างๆอย่างมีระบบ เพื่อสะดวกในการค้นหา พร้อมสนองความต้องการของบุคลากรได้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การเก็บหลักฐานต่างๆของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบ
2. เพื่อความสะดวกในการค้นคว้าและสามารถตรวจสอบ
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้านต่างๆ ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. การปรับปรุงงานธุรการ ให้ถูกต้อง เป็นหมวดหมู่ทุกงานตลอดปีการศึกษา
2. บุคลากรจัดทางานธุรการ ที่รับผิดชอบได้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
เชิงคุณภาพ
1. สามารถปฏิบัติงานธุรการให้เป็นปัจจุบัน
2. สนองความต้องการของบุคลากร งานด้านต่างๆ
ผลผลิต
การปฏิบัติงานธุรการเป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สนองความต้องการของงานด้าน
ต่างๆ สะดวกในการค้นคว้า ตรวจสอบ

4. วิธีดาเนินการ / กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ดาเนินการตามโครงการ
3. ติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ
4. ประเมินผล สรุปผลการดาเนินงาน
5. งบประมาณ
กิจกรรมการดาเนินการและงบประมาณ 75,000.-บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรม
งบประมาณ
ดาเนินงาน
และการชี้แจงการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
1. ดาเนินการตามโครงการ
- วัสดุสานักงาน
13,620.13,620.- ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
3,000.3,000.เครื่องปริ้นเตอร์
- เครื่องปริ้นเตอร์Epson รุ่น L360
4,990.4,990.- หมึ ก เครื่ อ งถ่ า ยเอกสาร จ านวน 2
5,200.5,200.หลอดๆ ละ 2,600 บาท
- หมึกเครื่องปรินต์EPSON L360
หมึกสี 2 ชุด 6 ขวด ขวดละ 290 บาท
1,740.1,740.หมึกดา 5 ขวด ขวดละ 290 บาท
1,450.1,450.- คอมพิ ว เตอร์ โ น๊ ต บุ๊ ค และอุ ป กรณ์
45,000.45,000.สาหรับประชุมทางไกล
รวมงบประมาณ
75,000.3,000.- 72,000.6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สามารถทางานธุรการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการวัดและประเมินผล
สังเกต
สอบถาม

ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน

เครื่องมือวัด ประเมินผล
แบบสังเกต
แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การเก็บหลักฐานต่างๆของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
2. สะดวกในการค้นคว้า ตรวจสอบ
3. ส่งเสริมงานด้านต่างๆของโรงเรียน

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสุณี ดารงกิจ)
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

(นางนิตยา พงศ์ชู)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายทัศนัย ลีฬหพงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

