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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาระบบงาน 1. เพื่อพัฒนาระบบงาน
การเงินบัญชีและพัสดุให้
การเงินบัญชีและพัสดุ

สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
กิจกรรม
1.กิจกรรมการประชุมอบรมครูฝ่า จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ
งบประมาณ
กระทรงการคลังว่าด้วยการ
- ค่าลงทะเบียนการอบรม
จัดซื้อจัดจ้างและการ
- ค่าวัสดุ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และกฎกระทรงต่าง
2.กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเงิน
2. เพื่อตรวจสอบระบบงาน
- งานตรวจสอบการเงินทุกครั้งที่มี การเงิน การบัญชีและพัสดุ
การ รับ – จ่าย
ของโรงเรียนให้ดาเนินการ
- งานตรวจสอบเมื่อสิ้น
อย่างถูกต้องและเป็น
ปีงบประมาณ
ปัจจุบนั
3. เพื่อพัฒนาระบบงาน
3.กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ การเงิน บัญชีและพัสดุของ
- งานตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง โรงเรียนให้มีการปฏิบัติ
งานที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน
- งานทะเบียนวัสดุ
4. เพื่อจัดทาทะเบียนสื่อ
ครุภณ
ั ฑ์
และครุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการ

รายงานผลโครงการพัฒนาระบบงานการเงินบัญชีและพัสดุ
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินการ
งบที่ได้รับ
งบที่ใช้ไป
7,666

7,666

ผลผลิต
1.ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 มี
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติงาน
การเงินและพัสดุได้
ถูกต้องตามระเบียบ
และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
ผลลัพธ์
1.ระบบงานการเงิน
บัญชีและพัสดุของ
โรงเรียนถูกต้องตาม
ระเบียบ เป็นปัจจุบัน
ตรวจสอบได้ระดับดีมาก
2.ระบบงานการเงิน
บัญชีและพัสดุของ
โรงเรียนถูกต้อง
สอดคล้องสัมพันธ์กัน
ระดับดีมาก
3.มีข้อมูลสารสนเทศ
ทะเบียนสื่อ-ครุภณ
ั ฑ์ที่
เป็นระบบ พร้อมใช้งาน
ระดับดี

ผลผลิต
1.ร้อยละ 100ของครูและ
บุคลากรที่เกีย่ วข้องมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงาน การเงินและพัสดุได้
ถูกต้องตามระเบียบ และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
ผลลัพธ์
1.ระดับดีมากระบบงาน
การเงินบัญชีและพัสดุของ
โรงเรียนถูกต้องตามระเบียบ
เป็นปัจจุบัน
2.ระดับดีมากระบบงาน
การเงิน บัญชีและพัสดุของ
โรงเรียนถูกต้องสอดคล้อง
สัมพันธ์กัน
3.ระดับดีมีข้อมูลสารสนเทศ
ทะเบียนสื่อ-ครุภณ
ั ฑ์ที่เป็น
ระบบ พร้อมใช้งาน
4.ระดับดีมีสื่อเทคโนโลยีและ
ครุภณ
ั ฑ์ที่อยู่ในสภาพดี ใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
โรงเรียนมีระบบงาน
การเงิน บัญชีและพัสดุที่
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบได้ มีข้อมูล
สารสนเทศ ทะเบียนสื่อครุภณ
ั ฑ์ที่เป็นระบบ
พร้อมใช้งาน ครูได้รับการ
สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุนทรี
รัตนโชเต
นางยุพาพักตร์
แก้วงาม
นางสุนันทา
พรหมอินทร์
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รายงานผลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการสถานศึกษาสีขาว
1. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียน
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รูจ้ ักวิธีป้องกันตนเอง
กิจกรรม
จากสิ่งเสพติดให้โทษ
1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสื่อลามก
2. กิจกรรมป้องกันยาเสพติด อนาจารและปัจจัยเสี่ยง
ในโรงเรียน
ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
3 กิจกรรมการค้นหายาเสพ
หลีกเลี่ยงจนเองจาก
ติดในโรงเรียน
อบายมุข
4 กิจกรรมการรักษา (คลินิก
2. เพื่อให้ผู้เรียนมี
เสมารักษ์)
ความรู้ ความเข้าใจ
5 กิจกรรมการเฝ้าระวังยา
และมีความพร้อม
เสพติดในโรงเรียน
สามารถรับมือ กับภัย
6 กิจกรรมการบูรณาการการ
คุกคามทุกรูปแบบ ที่มี
เรียนรู้
ผลกระทบต่อความ
7 กิจกรรมการรายงานผ่าน
มั่นคง เช่นภัยจากยา
ระบบ NISPA และระบบ
เสพติด ความรุนแรง
CATAT
การคุกคาม ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์

งบประมาณ
งบที่ได้รับ
งบที่ใช้ไป
4,000

4,000

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการ

จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ด้านผลผลิต

ด้านผลผลิต

งบประมาณเพียงพอ

ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรียน รู้จักวิธี
ป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษ ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับสื่อลามก
อนาจารและปัจจัย
เสี่ยง ไม่ก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท
หลีกเลี่ยงจนเองจาก
อบายมุข

ผู้เรียนรู้จักวิธีป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสื่อ
ลามก อนาจารและปัจจัย
เสี่ยง ไม่ก่อเหตุทะเลาะ
วิวาท หลีกเลี่ยงจนเองจาก
อบายมุข

ผู้เรียนรู้จักวิธีป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
สื่อลามกอนาจารและ
ปัจจัยเสี่ยง ไม่ก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท
หลีกเลี่ยงจนเองจาก
อบายมุข

ด้านผลลัพธ์
ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนปลอดจากยา
เสพติด สื่อลามก
อนาจาร การทะเลาะ
วิวาท และอบายมุข

ด้านผลลัพธ์
นักเรียนปลอดจากยาเสพ
ติด สื่อลามกอนาจาร การ
ทะเลาะวิวาท และ
อบายมุข

ผู้รับผิดชอบ
นางนันทา
กิมิเส
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รายงานผลโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ

1. เพื่อให้นักเรียนทุก
คนมีร่างกายแข็งแรง
เจริญเติบโตสมวัย จิตใจ
สดชื่น พร้อมที่จะเฝ้า
ระวังสุขภาพของตน ให้
มีพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์และนาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง
เพื่อน และครอบครัว
2. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ศักยภาพในการจัดการ
สุขภาวะที่ดี สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ

งบประมาณ
งบที่ได้รับ
งบที่ใช้ไป
๘๐,000
.85

๖๙,๕๔0.00

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการ

ผลผลิต (Outputs)
1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง
เจริญเติบโตสมวัย จิตใจสด
ชื่น พร้อมที่จะเฝ้าระวัง
สุขภาพของตน
ให้มี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์
2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะทีด่ ี สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
๑. นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ
๒. นักเรียนมีร่างกาย
แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย
จิตใจสดชื่น
๓. นักเรียนมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต (Outputs)
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
มีร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโต
สมวัย จิตใจ
สดชื่น
พร้อมที่จะเฝ้าระวังสุขภาพ
ของตน ให้มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
มีศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
๑. นักเรียนได้รับการส่งเสริม
สุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจ
๒. นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง
เจริญเติบโตสมวัย จิตใจสดชื่น
๓. นักเรียนมีศักยภาพ
ในการจัดการสุขภาวะที่ดี
สามารถดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกาย และ
จิตใจ

จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
งบประมาณเพียงพอ
นักเรียนมีร่างกาย
แข็งแรงเจริญเติบโต
สมวัย จิตใจ
สดชื่น พร้อมที่จะเฝ้า
ระวังสุขภาพของตน
ให้มีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์

ผู้รับผิดชอบ
นางสุนันทา
ถาวรจิตร /
นางวัชรี
พิพัฒนวานิช

5

รายงานผลโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 1. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียน
รู้จักวิธีป้องกันตนเอง
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ และ
หลีกเลี่ยงตนเอง ไม่สูบ
บุหรี่
2. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
และมีความพร้อม
สามารถรับมือ กับภัย
คุกคามทุกรูปแบบ ที่มี
ผลกระทบต่อความ
มั่นคง เช่นภัยจากยา
เสพติด ความรุนแรง
การคุกคาม ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์
และภัยพิบัติต่างๆ

งบประมาณ
งบที่ได้รับ
งบที่ใช้ไป
4,000

4,000

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการ

ด้านผลผลิต

ด้านผลผลิต

ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
รู้จักวิธีป้องกันตนเองไม่
ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ และ
หลีกเลี่ยงตนเอง ไม่สูบ
บุหรี่

ผู้เรียนรู้จักวิธีป้องกัน
ตนเอง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
และหลีกเลี่ยงตนเอง
ไม่สูบบุหรี่

ด้านผลลัพธ์

ด้านผลลัพธ์

ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี
ร้อยละ100 ของผู้เรียน ปลอดภัยจากพิษภัยของ
มีสุขภาวะที่ดี ปลอดภัย บุหรี่ ไม่สูบบุหรี่
จากพิษภัยของบุหรี่ ไม่
สูบบุหรี่

จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
งบประมาณ
เพียงพอ
ผู้เรียนรู้จักวิธี
ป้องกันตนเอง ไม่
ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่
และหลีกเลี่ยง
ตนเอง ไม่สูบบุหรี่

-

ผู้รับผิดชอบ
นางนันทา
กิมิเส
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รายงานผลโครงการการปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยโดยใช้สภานักเรียน
โครงการ/กิจกรรม
โครงการการปลูก
ฝังวิถีประชาธิปไตย
โดยใช้สภานักเรียน

วัตถุประสงค์
๑). เพื่อปลูกฝังปัญญา
ธรรม สามัคคีธรรม
และคารวะธรรมตามวิถี
ประชาธิปไตยให้แก่
นักเรียน
๒). เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนนาหลักปัญญา
ธรรม สามัคคีธรรม
และคารวะธรรมตามวิถี
ประชาธิปไตยไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

งบประมาณ
งบที่ได้รับ
งบที่ใช้ไป
๔,๓๐๐

๕,๐๔๙
(เกินงบ๗๔๙
บาท)

จุดเด่น/ปัญหา
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินการ
อุปสรรค/
ผู้รับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะ
ผลผลิต (Outputs)
ผลผลิต (Outputs)
๑.การทางาน
นายเกษม
นักเรียนร้อยละ 100 มี ร้อยละ 100 ของนักเรียน ตลอดปีการศึกษา
ตะลุง
ปัญญาธรรม สามัคคี
มีปัญญาธรรม สามัคคี
ของสภานักเรียน มี
ธรรม และคารวะธรรม ธรรม และคารวะธรรม
บางช่วงที่ปฏิบัติ
ตามวิถีประชาธิปไตย
ตามวิถีประชาธิปไตย
หน้าที่ไม่เต็มที่
ผลลัพธ์ (Outcomes) ผลลัพธ์ (Outcomes) 2. งบประมาณไม่
นักเรียนร้อยละ100
ร้อยละ 100 ของนักเรียน เพียงพอ เห็นควร
สามารถ
สามารถนาหลักปัญญา
เพิ่มงบประมาณ
นาหลักปัญญาธรรม
ธรรมสามัคคีธรรมและ
ของโครงการ
สามัคคีธรรม และคารวะ คารวะธรรม
ธรรมตามวิถี
ตามวิถีประชาธิปไตยไปใช้
ประชาธิปไตยไปใช้ใน
ในชีวิตประจาวันได้อยู่ใน
ชีวิตประจาวันได้อยู่ใน ระดับมากขึ้นไป
ระดับมากขึ้นไป

7

รายงานผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 1. เพื่อจัดการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิด และปฏิบัติจริงและ
สามารถนาไปใช้ในชีวิต
ได้
2เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ

งบประมาณ
งบที่ได้รับ
งบที่ใช้ไป
1๐,๐00

๔,904

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการ

ผลผลิต (Outputs)

ผลลัพธ์ (Outcomes)
๑. ร้อยละ ๘๐นักเรียน
๑. ร้อยละ ๘๐นักเรียน
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่
ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่
การเรียนรู้ผ่าน
มุ่งเน้นปลูกจิตสานึกให้ กระบวนการคิด และ
นักเรียนเกิดความ
ปฏิบัติจริงและสามารถ
ตระหนัก และเห็นคุณค่า นาไปใช้ในชีวิต เพื่อให้
และความสาคัญของ
นักเรียนมีความรู้ทักษะ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ
พอเพียง
งานอาชีพ นักเรียนมีจะมี
ผลิตภัณฑ์ออกจาหน่าย
นักเรียนมีรายได้ระหว่าง
เรียน

จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
1. งบประมาณมี
เพียงพอ

ผู้รับผิดชอบ
นายณัฐพล
ไชยมะโณ
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รายงานผลโครงการมุจลินทร์สัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม
โครงการมุจลินทร์สัมพันธ์

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้บุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกได้
ทราบถึงข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น
ของโรงเรียน
๒.เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการ
รับข้อมูลข่าวสารจาก
ทางโรงเรียน
๓ เพื่อส่งเสริมการ
ร่วมมือที่ดีระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน
๔ เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กรสู่ภายนอก

งบประมาณ
งบที่ได้รับ
งบที่ใช้ไป
๗๐,๐00

๗๐,๐00

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Outputs)

ผลการดาเนินการ

ผลลัพธ์ (Outcomes)
๑. ร้อยละ ๘๐ บุคคลทั้ง
๑. ร้อยละ ๘๐ บุคคล
ภายในและภายนอก เกิด
จากทั้งภายในโรงเรียน
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ผู้ปกครอง และชุมชน
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ได้รับข้อมูลข่าวสาร งาน
ให้ความร่วมมือกับการจัด
ประชาสัมพันธ์ต่างๆจาก
กิจกรรมของโรงเรียน และ
ทางโรงเรียน
เกิดภาพลักษณ์อันดีกับ
ทางโรงเรียน

จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
1.งบประมาณ
เพียงพอแก่การ
ดาเนินโครงการ
แล้ว

ผู้รับผิดชอบ
พิมพ์ชนก
เหล็มปาน
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รายงานผลโครงการการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม
ของโรงเรียนให้เอื้อต่อ
๑ ลด ละ เลิก ถุงพลาสติก
การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
2 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
3 ปลูก ตัดแต่ง จัดสวน
บารุงรักษา ต้นไม้
4 ซ่อมแซมอาคารสถานที่
และวัสดุอุปกรณ์
5 จัดจ้างพนักงานบริการ 1
คน

งบประมาณ
งบที่ได้รับ
งบที่ใช้ไป
164,000

164,000

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการ

ด้านผลผลิต

ด้านผลผลิต

-ร้อยละ ๑๐๐ ของ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
สะอาด สวยงาม ร่มรื่น
ปลอดภัย และเอื้อต่อ
การเรียนรู้มากขึ้น

-ร้อยละ ๑๐๐ ของ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
สะอาด สวยงาม ร่มรื่น
ปลอดภัย และเอื้อต่อการ
เรียนรู้มากขึ้น

ด้านผลลัพธ์

ด้านผลลัพธ์

-ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนโรงเรียนบ้าน
หน้าควนลัง จานวน และ
ผู้ปกครอง มีความพึง
พอใจต่อสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป

-ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านหน้า
ควนลัง จานวน และ
ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ
ต่อสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป

จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/
ผู้รับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะ
- วางแผนการ
นายนรา
ดาเนินงานใช้
ประสงค์ผล
ชัดเจนและ
ครอบคลุมมากกว่า
นายสุรเชษฐ์
นี้
เปล่งประดับ

นายนุกุล ปา
วิชัย

นายณัฐพล
ไชยมะโณ
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รายงานผลโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการ/กิจกรรม
โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรม
- จัดวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล
- เยี่ยมบ้านนักเรียน
- การคัดกรองนักเรียน
- จัดกิจกรรม ส่งเสริม
พัฒนาและแก้ไขปัญหา
- จัดประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
งบที่ได้รับ
งบที่ใช้ไป

1 เพื่อให้นักเรียนได้รับ 8,๐๐๐
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา
2 เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้
อย่างมีความสุข มี
ทักษะในการดาเนินชีวิต
สามารถดารงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างเหมาะสม

8,๐๐0

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการ

ด้านผลผลิต
1. นักเรียนโรงเรียนบ้าน
หน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ทุกคนได้รับการส่งเสริม
ดูแลช่วยเหลือ ให้
คาแนะนา ส่งเสริม และ
แก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียน
รวมถึงคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค
ด้านผลลัพธ์
- ผู้เรียนร้อยละ๑๐๐ได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา
- ผู้เรียนร้อยละ๑๐๐เรียนรู้
อย่างมีความสุข มีทักษะใน
การดาเนินชีวิต สามารถ
ดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม

ด้านผลผลิต
-ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
(ราษฎร์สามัคคี)ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน
ได้รับการส่งเสริม ดูแล
ช่วยเหลือ ให้คาแนะนา
ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาทั้ง
ด้านการเรียน รวมถึงคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค
ด้านผลลัพธ์
- ผู้เรียนร้อยละ๑๐๐ได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็น
คนที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
เพิ่มขึ้น
- ผู้เรียนร้อยละ๑๐๐เรียนรู้
อย่างมีความสุข มีทักษะใน
การดาเนินชีวิต สามารถดารง
ตนอยู่ในสังคมได้อย่าง
เหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้น
ไป

จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
งบประมาณเพียงพอ
นักเรียน ทุกคนได้รับ
การส่งเสริม ดูแล
ช่วยเหลือ ให้
คาแนะนา ส่งเสริม
และแก้ไขปัญหาทั้ง
ด้านการเรียน รวมถึง
คุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค

ผู้รับผิดชอบ
นางสาว
ธารปภัสร์
นางสาวชนต์นิ
กา
นางสาวปาน
หทัย
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล
กิจกรรม
1. กิจกรรม 1 โรงเรียน 1
นวัตกรรม การเรียนการสอน
2. กิจกรรม 1 นวัตกรรม
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
3. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม
4. กิจกรรมประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใส (ITA Online

1. เพื่อให้โรงเรียนมีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ เป็น
สถานศึกษาคุณธรรม มี
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา
(ITA ) และเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
งานอาชีพ และสุขภาพ
อนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์
รวมการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียน และ
ชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนาครู ให้มีความ
พร้อมในทุกด้าน ทั้ง
สมรรถนะ ศักยภาพ และ
ความสามารถในการ
บริหารจัดการ มีความคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมการ
บริหารการจัดการเรียนการ
สอน สร้างคลังนวัตกรรม
การเรียนการสอน คลัง

รายงานผลโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
งบที่ได้รับ
งบที่ใช้ไป
8,000

8,000

ด้านผลผลิต
1 ครูร้อยละ 80 มีความ
พร้อมในทุกด้าน ทั้ง
สมรรถนะ ศักยภาพ
และความสามารถในการ
บริหารจัดการ มี
ความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมการบริหาร
การจัดการเรียนการสอน
สร้างคลังนวัตกรรมการ
เรียนการสอน คลัง
ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม
และมีความยั่งยืนมี
นวัตกรรมสาหรับใช้เป็น
แนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
2. นักเรียนร้อยละ 80
มีการพัฒนาด้าน
สติปัญญา (Intelligence
Quotient) ความฉลาด

ผลการดาเนินการ
ด้านผลผลิต
1 ครูมีความพร้อมในทุก
ด้าน ทั้งสมรรถนะ
ศักยภาพ และ
ความสามารถในการ
บริหารจัดการ มีความคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมการ
บริหารการจัดการเรียน
การสอน สร้างคลัง
นวัตกรรมการเรียนการ
สอน คลังความรู้อย่างเป็น
รูปธรรมและมีความยั่งยืน
มีนวัตกรรมสาหรับใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการ
เรียนการสอน
2. นักเรียนมีการพัฒนา
ด้านสติปัญญา
(Intelligence Quotient)
ความฉลาดทางอารมณ์
(Emotional Quotient) มี

จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
งบประมาณมี
เพียงพอ
สามารถดาเนิน
กิจกรรมได้ตามที่
กาหนด

ผู้รับผิดชอบ
นางนันทา
กิมิเส
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ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม
และมีความยั่งยืน
3.เพื่อให้ นักเรียนมีการ
พัฒนาด้านสติปัญญา
(Intelligence Quotient)
ความฉลาดทางอารมณ์
(Emotional Quotient) มี
ทัศนคติ (Attitude) มี
พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
(Physical) และ
มีพัฒนาทักษะชีวิตตาม
กระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติ
ตามค่านิยม 12 ประการ มี
คุณลักษณะตามโรงเรียน
สุจริต
มีความรัก หวงแหนและ
ความภูมิใจในชาติ โดยใช้
แนวคิดแบบ STAR STEMS
และมีคุณธรรมอัตลักษณ์
แนวทางโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. เพื่อปลูกฝังความเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศชาติ
(Moral Quotient)

ทางอารมณ์ (Emotional
Quotient) มีทัศนคติ
(Attitude) มีพัฒนาการ
ด้านร่างกายสมวัย
(Physical) และ
มีพัฒนาทักษะชีวิตตาม
กระบวนการลูกเสือ
ปฏิบัติตามค่านิยม 12
ประการ มีคุณลักษณะ
ตามโรงเรียนสุจริต มี
ความรัก หวงแหนและ
ความภูมิใจในชาติ โดยใช้
แนวคิดแบบ STAR
STEMS และมี
คุณธรรมอัตลักษณ์
แนวทางโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. เพื่อปลูกฝังความ
เป็นพลเมือง
ที่ดีของประเทศชาติ
(Moral Quotient)
สามารถรู้เท่าทันต่อ

ทัศนคติ (Attitude) มี
พัฒนาการด้านร่างกาย
สมวัย (Physical) และ
มีพัฒนาทักษะชีวิตตาม
กระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติ
ตามค่านิยม 12 ประการ มี
คุณลักษณะตามโรงเรียน
สุจริต มีความรัก หวงแหน
และความภูมิใจในชาติ โดย
ใช้แนวคิดแบบ STAR
STEMS
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมสรรถภาพ
ทางกายของนักเรียน

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ศักยภาพในการจัดการ
สุขภาวะ ของตนเองให้
มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ

รายงานผลโครงการส่งเสริมสรรถภาพทางกายของนักเรียน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
งบที่ได้รับ
งบที่ใช้ไป
20,000

20,000

ผลการดาเนินการ

ด้านผลผลิต

ด้านผลผลิต

นักเรียนร้อยละ 100
มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและการออก
กาลังกาย สม่าเสมอ

นักเรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและการออก
กาลังกาย สม่าเสมอ

ด้านผลลัพธ์
นักเรียนร้อยละ100
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ดี มีน้าหนัก ส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

ด้านผลลัพธ์
นักเรียนมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตดี มีน้าหนัก
ส่วนสูงและสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน

จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
งบประมาณมี
เพียงพอ

ผู้รับผิดชอบ
นายนุกุล
นายณัฐพล
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รายงานผลโครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม
โครงการสหกรณ์ร้านค้า
โรงเรียน
กิจกรรม
- ดาเนินงานตามโครงการ
สหกรณ์ร้านค้า
- ระดมหุ้นสมาชิกสหกรณ์
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- จัดซื้อสินค้าเพื่อ
จาหน่าย
- จัดทาบัญชีรับ-จ่าย
- ปรับปรุงห้องสหกรณ์
ร้านค้า

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
งบที่ได้รับ
งบที่ใช้ไป

๓,๐๐๐
1. เพื่อให้ผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การมี ทัศนคติที่ดีต่อบ้าน
เมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดี ของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์มี
คุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา
รับผิดชอบต่อครอบครัว
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย
และรักษาศีลธรรม
๒.เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความ
รับผิดชอบ มีนิสัยไม่
ฟุ่มเฟือยรู้จักการประหยัด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

๓,๐๐0

จุดเด่น/ปัญหา
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินการ
อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
ด้านผลผลิต
ด้านผลผลิต
อุปสรรค
1. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
-ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมี
- การจาหน่าย
ทักษะพื้นฐานในการในการ ทักษะพื้นฐานในการในการ
สินค้าผู้ปกครอง
ดารงชีวิต สามารถดารงชีวิต ดารงชีวิต สามารถดารงชีวิต
ช่วงเวลาคุณครู
อยู่ในสังคม ได้อย่างมี
อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข
ปฏิบัติหน้าที่การ
ความสุข มีความยืดหยุ่น
มีความยืดหยุ่นทางด้าน
สอน
ทางด้านความคิด สามารถ ความคิด สามารถทางาน
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ภายใต้สังคมที่เป็น พหุ
วัฒนธรรม
ด้านผลลัพธ์
ผู้เรียนร้อยละ๑๐๐มีความรู้
พื้นฐานเรื่องสหกรณ์มีการ
วางแผนในการใช้จ่าย
ประหยัด อดออม มีความ
รับผิดชอบ และสามารถนา
ความรู้เกี่ยวกับหลักการ
สหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจา
วันได้อย่างเหมาะสมใน
ระดับมากขึ้นไป

ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม
ด้านผลลัพธ์
-ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมี
ความรู้พื้นฐานเรื่องสหกรณ์มี
การวาง แผน ในการใช้จ่าย
ประหยัด อดออม มีความ
รับผิดชอบ และสามารถนา
ความรู้เกี่ยว กับหลักการ
สหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจา
วันได้อย่างเหมาะสมในระดับ
มากขึ้นไป

ข้อเสนอแนะ
- จัดตารางให้
คุณครู
ที่เป็นเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ในชั่วโมง
ว่างมาประจาที่
ห้องสหกรณ์

ผู้รับผิดชอบ
นางอาภา
น.ส.
พิมพ์ชนก
น.ส.ไอยซะฮ์
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รายงานผลโครงการการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย
โครงการ/กิจกรรม
โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกจิตสานึกให้
นักเรียนเกิดความตระหนัก
และเห็นคุณค่าและ
ความสาคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะ
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ไทย

งบประมาณ
งบที่ได้รับ
งบที่ใช้ไป
1๐,๐00

1๐,๐00

จุดเด่น/ปัญหา
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินการ
อุปสรรค/
ผู้รับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะ
ผลผลิต (Outputs)
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ง บ ป ร ะ ม า ณ นายสุรเชษฐ์
๑. ร้อยละ ๑๐๐นักเรียนมี เพี ย งพอ เหมาสม เปล่งประดับ
๑. ร้อยละ ๑๐๐นักเรียน
จิตสานึก เกิดความ
กับโครงการ
ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่มุ่งเน้น ตระหนัก เห็นคุณค่าและ
ปลูกจิตสานึกให้นักเรียนเกิดความสาคัญของ
ความตระหนัก และเห็น ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้
คุณค่าและความสาคัญของ เรียนรู้และฝึกทักษะ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ไทย และสามารถเผยแพร่
การแสดงออกสู่ชุมชน
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รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
กิจกรรม
1. กิจกรรมเสริมสร้างวินัย
นักเรียน
2. กิจกรรมบันทึกความดี
3. กิจกรรมออมทรัพย์
4. กิจกรรมไหว้ครู
5. กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระราชินี
6. กิจกรรมวันแม่ วันพ่อ
7. กิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนา
8. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
9. กิจกรรมร่วมวันสาคัญ/
ประเพณีในท้องถิ่น ชุมชน

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ให้กับ
นักเรียนทุกคน

งบประมาณ
งบที่ได้รับ
งบที่ใช้ไป
27,000

27,000

ตัวชี้วัด
ด้านผลผลิต
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน
ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
นักเรียนโดยแทรกกิจกรรม
การเรียนรู้ทุกสาระวิชา ทั้ง
ในและนอกห้องเรียน

ผลการดาเนินการ

ด้านผลผลิต
๑. ผู้เรียน ได้รับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
นักเรียนโดยแทรกกิจกรรม
การเรียนรู้ทุกสาระวิชา ทั้งใน
และนอกห้องเรียน
ด้านผลลัพธ์
๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม
ด้านผลลัพธ์
จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน พึงประสงค์เพิ่มขึ้น
มีคุณธรรม จริยธรรม และ ๒. ผู้เรียนโรงเรียนบ้านหน้า
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ทุกคน
เพิ่มขึ้น
ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มี
๒. ผู้เรียนโรงเรียนบ้านหน้า คุณธรรม จริยธรรม และ
ควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ทุก ค่านิยมที่พึงประสงค์ ในทุก
คนได้รบั การพัฒนาให้เป็นผู้ กิจกรรมตามที่โครงการ
มีคุณธรรม จริยธรรม และ กาหนด
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ในทุก
กิจกรรมตามที่โครงการ
กาหนด

จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/
ผู้รับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะ
ง บ ป ร ะ ม า ณ มี นางศิริลักษณ์
เพียงพอ
นางสาว
อาภรณ์
ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น
กิ จ กรรมได้ ต ามที่
กาหนด
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รายงานผลโครงการอาหารกลางวัน
โครงการ/กิจกรรม
โครงการอาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูล
จานวนนักเรียนด้านภาวะ
โภชนาการและข้อมูลการ
ดาเนินงาน โครงการอาหาร
กลางวัน
2. เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัด
อาหารกลางวันช่วยเหลือ
นักเรียนที่มภี าวะ ทุพ
โภชนาการยากจน และขาด
แคลนได้รับสารอาหาร
เพียงพอกับความต้องการตาม
มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข
3.เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มีประโยชน์
ทาให้ร่างกายเจริญเติบโต มี
น้าหนักและส่วนสูงได้ตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธาร
สุข
4. เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มน้าที่
สะอาดและถูกสุขอนามัย

งบประมาณ
งบที่ได้รับ
งบที่ใช้ไป
18,000

18,000

จุดเด่น/ปัญหา
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินการ
อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
ผลผลิต (Outputs)
ผลผลิต (Outputs)
งบประมาณ
1. ร้อยละ 100 ของ
1. ร้อยละ 100 ของ
เพียงพอ สามารถ
นักเรียนระดับชั้นเตรียม
นักเรียนระดับชั้นเตรียม
ดาเนินงาน
อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปี อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่
โครงการได้
ที่ 6 ได้รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีสารอาหารครบ
ห้าหมู่
2. สถานศึกษาจัดบริการ
อาหารกลางวันที่มีคณ
ุ ค่า
ทางโภชนาการให้กับ
นักเรียนร้อยละ 100
3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีน้าหนักและ
ส่วนสูงได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข
4. ร้อยละ 100 นักเรียน
ได้ดมื่ น้าที่สะอาดและถูก
สุขอนามัย
5. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีสถานที่
รับประทานอาหาร

6 ได้รับประทานอาหารกลาง
วันที่มีสารอาหารครบห้าหมู่
2. สถานศึกษาจัดบริการ
อาหารกลางวันที่มีคณ
ุ ค่าทาง
โภชนาการให้กับนักเรียนร้อย
ละ 100
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีน้าหนักและส่วนสูงได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข
4. ร้อยละ 100นักเรียนได้
ดื่มน้าที่สะอาดและ
ถูก
สุขอนามัย
5. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีสถานที่รับประทาน
อาหารและทาความสะอาด
ภาชนะต่าง
ที่สะอาด

นักเรียนระดับชั้น
เตรียมอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันที่มี
สารอาหารครบห้าหมู่

ผู้รับผิดชอบ
นางชลกานต์
เหรัมพกุล/
นางสุนันทา
ถาวรจิตร
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียมในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙

๑.เพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ตาม
หลักสูตรใน
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙

กิจกรรม
๑. ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
๒. แต่งตั้งคณะทางาน
๓.จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
๔. ดาเนินการตามที่ปฏิทิน
กาหนด
๔.๑จัดประชุมชี้แจง
ผู้ปกครอง
๔.๒ จัดหา วัสดุ สื่อ
อุปกรณ์เพื่อการจัดการเรียนรู้
๔.๓ ถ่ายเอกสารใบงาน
ประกอบการเรียน

๔.๔ กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
๕.นิเทศ ติดตามผล
๖.ประเมิน/สรุป/รายงานผล

๒.เพื่อให้นักเรียน
ทุกคนมีคุณธรรม
มีความรู้และ
พัฒนาตนเองได้
๓.เพื่อให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น

รายงานผลโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินการ
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป
๑๘๔,๑๖๐.๗๕ ๑๘๔,๑๖๐ ผลผลิต
ผลผลิต
๑.นักเรียนโรงเรียนบ้าน ๑.นักเรียนโรงเรียนบ้านหน้า
หน้าควนลัง (ราษฎร์
ควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ชั้น
สามัคคี) ชั้นประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้
ปีที่ ๑-๖ ได้เรียนรู้ด้วยการ เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียน
จัดการเรียนการสอน
การสอนทางไกลผ่าน
ทางไกลผ่านดาวเทียม
ดาวเทียม ๙๐
ร้อยละ ๙๐
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
๑.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทางการเรียนตามเกณฑ์
การศึกษา มีคุณธรรม มี
มาตรฐานการศึกษา มี
ความรู้และพัฒนาตนเองได้
คุณธรรม มีความรู้และ
ร้อยละ ๘๕
พัฒนาตนเองได้ ร้อยละ
๘๕

จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1.การสื่อสารกับ
ผู้ปกครองในการ
อธิบายรายละเอียดการ
เรียนด้วย dltv และ
บางครอบครัวไม่มีเวลา
ดูแลนักเรียนให้เรียนได้
อย่างต่อเนื่อง จึงทาให้
นักเรียน หันไปสนใจสิ่ง
รอบข้างในบางเวลา
และไม่จดจ่อกับการ
เรียนรู้มากเท่าที่ควร

ผู้รับผิดชอบ
นางโสภา ธิวงค์
นางนันทา กิมิเส
นางจินตนา บุญ
รัตน์
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

นิเทศภายในแบบ๓๖๐องศา
กิจกรรม
๑. ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
๒. แต่งตั้งคณะทางาน
๓.จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
๔. ดาเนินการตามที่ปฏิทิน
กาหนด
๔.๑ จัดทาสมุดนิเทศให้ครูทุก
คน
๔.๒ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
(กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษ
ทาปก แผ่นใส)
๔.๓ นิเทศอย่างน้อยภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง
๕.นาผลการนิเทศ มาแจ้งผู้รับ
การนิเทศ แลกเปลี่ยนความรู้
๖.ประเมินผล วิเคราะห์ สรุป
รายงาน

๑.เพื่อให้ครูมีการ
กาหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียน ทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ
กระบวนการสมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

รายงานผลโครงการนิเทศภายในแบบ ๓๖๐ องศา
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินการ
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป
๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒.เพื่อให้ครูมกี าร
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน

ผลผลิต
๑.ครูทุกคน ได้รับการ
นิเทศ ภาคเรียนละ ๑
ครั้ง
๒.ครูทุกคน นาผลการ
นิเทศมาใช้ปรับปรุง
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียน
และแก้ปัญหานักเรียน
ผลลัพธ์
๑. ครูทุกคนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
องค์ประกอบครบถ้วน
ถูกต้อง
๑.๑ มีการกาหนด

ผลผลิต
๑.ครูทุกคน ได้รับการ
นิเทศ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๒.ครูทุกคน นาผลการ
นิเทศมาใช้ปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน และแก้ปัญหา
นักเรียน
ผลลัพธ์
๑.ครูทุกคนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
องค์ประกอบครบถ้วน
ถูกต้อง
๒. ครูร้อยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจในการนิเทศ

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
๑.๒ มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการ

จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/
ผู้รับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะ
นางโสภา ธิวงค์
๑.วางแผนการ
ดาเนินงานใช้ชัดเจน
และครอบคลุมมากกว่า
นี้
๒.การนิเทศภายใน
โรงเรียน เกิดจาก
โรงเรียนประสบกับ
สภาพปัญหาและความ
ต้องการที่จะพัฒนา
การศึกษาให้ดีที่สุด แต่
การนิเทศจากภายนอก
โรงเรียนไม่อาจ
ตอบสนองต่อการ
แก้ปัญหาตรงตาม
ความต้องการได้จึง
จาเป็นต้องใช้ระบบ
หรือวิธีการนิเทศ
ภายใน

จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบ
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นิเทศภายในแบบ๓๖๐องศา
กิจกรรม
๑. ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
๒. แต่งตั้งคณะทางาน
๓.จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
๔. ดาเนินการตามที่ปฏิทิน
กาหนด
๔.๑ จัดทาสมุดนิเทศให้ครูทุก
คน
๔.๒ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
(กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษ
ทาปก แผ่นใส)
๔.๓ นิเทศอย่างน้อยภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง
๕.นาผลการนิเทศ มาแจ้งผู้รับ
การนิเทศ แลกเปลี่ยนความรู้
๖.ประเมินผล วิเคราะห์ สรุป
รายงาน

๓.เพื่อให้ครูออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทาง
สติปัญญา
๔. เพื่อให้ครูใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนาบริบท
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาบูรณาการในการ
จัดการความรู้

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

นางโสภา ธิวงค์
นางนันทา กิมิเส นาง
จินตนา บุญรัตน์

๑.๓ ครูออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑.๔ ครูใช้สื่อเหมาะ
กับเนื้อหา และผู้เรียน
๑.๕ ครูมีการวัดและ
ประเมินผลด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย
๒. ครูร้อยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจในการ
นิเทศ

๕.เพื่อให้ครูมีการวัด
ประเมินผล ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ
กิจกรรม

๑. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับการ
พัฒนาความรู้

รายงานผลโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินการ
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป
๑๓๕,๑๖๔ ๑๓๕,๑๖๔ ผลผลิต
ผลผลิต
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐
ได้รับการพัฒนาความรู้

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐
ได้รับการพัฒนาความรู้

จุดเด่น/ปัญหาอุปสรรค/
ผู้รับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะ
นางโสภา ธิวงค์
๑.เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร

๑. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
๒. แต่งตั้งคณะทางาน
๓.จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
๔. ดาเนินการตามที่ปฏิทิน
กาหนด
๔.๑ จัดจ้างครูดนตรีไทย
๔.๒ กิจกรรมฝึกซ้อมแข่งขัน
ความสามารถในหน่วยงานและ
นอกหน่วยงาน
๕.นิเทศ ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
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ความสามารถ และ
ความถนัด ของ
ตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ
๒. เพื่อให้นักเรียนได้
แสดงศักยภาพและ
ผลงาน เพื่อเป็น
ตัวแทนโรงเรียน เข้า
ร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ทั้งใน
ระดับเครือข่าย
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับภาค
และระดับชาติ

ความสามารถ และความ
ถนัด ของตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ

ความสามารถ และ
ความถนัด ของตนเอง
อย่างเต็มศักยภาพ

๒. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐ ของ
กิจกรรมทั้งหมดที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกาหนดจัดขึ้น

๒. นักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๙๐ ของกิจกรรม
ทั้งหมดที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนดจัดขึ้น

ผลลัพธ์
๑. นักเรียนมีความรู้
ความสามารถ และได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพของ
ตนเอง
๒. นักเรียนได้เป็นตัวแทน
แข่งขันความสามารถใน
หน่วยงานและนอก
หน่วยงานอย่างน้อย ๕
กิจกรรม

ผลลัพธ์
๑. นักเรียนมีความรู้
ความสามารถ และได้รับ
การพัฒนาตามศักยภาพ
ของตนเอง

นา ๒๐๑๙ ทาให้ไม่มี
สามารถจัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้
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รายงานผลโครงการเปิดบ้านวิชาการ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปิดบ้านวิชาการ
กิจกรรม
๑.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
๒.ประชุมคณะครู หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดเตรียมผลงาน Best
practice วางแผนการ
ดาเนินงานให้เหมาะสม
๓.รวบรวมผลงานของคณะครู
และนักเรียนตลอด ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓
๔.จัดนิทรรศการนาเสนอ
ผลงาน
๕.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
งานและหาแนวทางปรับปรุง
๖.สรุป /ประเมินผลการ
ดาเนินงาน
๗.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๑.เพื่อเผยแพร่ผล
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในรอบปี ๑
การศึกษา ต่อ
สาธารณชน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป
๒๓,๔๕๐ ๒๓,๔๕๐ ผลผลิต

จุดเด่น/ปัญหา
ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ผลผลิต
๑.ฝ่ายพิธีการควรมีการ นางโสภา ธิวงค์
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่
วางแผนการดาเนินงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และ ใช้ชัดเจนและ
และนาความรูไ้ ปใช้ได้อย่างมี นาความรูไ้ ปใช้ได้อย่างมี
ครอบคลุมมากกว่านี้
ประสิทธิภาพ
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลงาน
Best practice นาเสนอใน
งานเปิดบ้านวิชาการของ
โรงเรียน

ผลลัพธ์

ผลการดาเนินการ

ประสิทธิภาพ
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มีผลงาน Best
practice นาเสนอในงานเปิดบ้าน
วิชาการของโรงเรียน

ผลลัพธ์

๑. นักเรียนได้รับความรู้ และ
๑. นักเรียนได้รับความรู้ และ ประสบการณ์จากการเข้าร่วมงาน
ประสบการณ์จากการเข้า
เปิดบ้านวิชาการ
ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ
๒. โรงเรียนได้เผยแพร่ผลงานทาง
๒. โรงเรียนได้เผยแพร่ผลงาน วิชาการต่อสาธารณะชนทุกกลุ่ม
ทางวิชาการต่อสาธารณะชน สาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับทราบ
๓. ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับ
ผลงานทาง
ทราบผลงานทาง
วิชาการของโรงเรียนและมีความ
วิชาการของโรงเรียนและมี
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเปิด
ความพึงพอใจต่อการจัด
บ้านวิชาการ
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

พัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ
กิจกรรม
๑.ประชุมวิเคราะห์ ผลการ
ทดสอบ (O-Net ) และ (NT)
ทุกกลุ่มสาระในปีที่ผ่านมา
๒.แต่งตั้งคณะทางาน
๓.จัดทาปฏิทินการดาเนินงาน
๔.จัดทาแผนการเรียนรู้ และ
สื่อในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(Active Learning)
๕.จัดกิจกรรมสอนเสริม
๖.ส่งเสริมและพัฒนาการ
วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ
จัดทาคลังข้อสอบ (O-net)
,(NT)
๗.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
งานและหาแนวทางปรับปรุง
๘. .สรุป /ประเมินผล

๑.เพื่อเผยแพร่ผล
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในรอบปี ๑
การศึกษา ต่อ
สาธารณชน

รายงานผลโครงการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินการ
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป
ผลผลิต
๕๘,๑๓๖ ๒๘,๓๕๖ ผลผลิต

จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๑ . นักเรียนบางคนไม่มี
๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓,๖ ทักษะการคิดวิเคราะห์
๓,๖ ทุกคนได้รับการจัดการ
ทุกคนได้รับการจัดการเรียนรู้และ
และคิดวิเคราะห์ไม่เป็น
เรียนรู้และสอนเสริม
สอนเสริม
๒. นักเรียนบางคนไม่
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
๑นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓,๖ สนใจไม่ตั้งใจเรียนขณะที่
คุณครูกาลังสอน
๓,๖ มีผลการทดสอบ
มีผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ,
ระดับชาติ (NT) ,(O-NET)
สูงขึ้น

(O-NET) สูงขึ้น ดังนี้
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มี
ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ด้านภาษาไทย
๕๓.๒๓ ด้านคณิตศาสตร์ ๕๐.๐๙
รวม ทั้ง ๒ ด้าน คิดเป็นร้อยละ
๕๑.๖๖ สูงกว่าระดับประเทศทั้ง ๒
ด้าน
-นักเรียน ป. ๖ มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ o – net ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ดังนี้ภาษาไทย ร้อยละ
๖๒.๔๖คณิตศาสตร์ ร้อยละ ๒๗.๒๑
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๔๐.๓๙
อังกฤษ ร้อยละ ๔๐.๔๑
รวมทั้ง ๔ ด้าน ร้อยละ ๔๒.๗๕

ผู้รับผิดชอบ
นางสุไหรหนับ
หะยีเตะ
นางโสภา
ธิวงค์
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รายงานผลโครงการสานฝันปันลูก
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

สานฝันปันลูก
กิจกรรม
๑.แต่งตั้งคณะทางาน
๒.ครูผู้รับผิดชอบนักเรียน
เรียนร่วมกับครูประจาชั้น
ร่วมกันคัดกรองนักเรียนมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้
(Learning disability : LD
ตั้งแต่ชั้น ป.๑ –๖
๓.จัดทา/จัดหา/ผลิตแบบฝึก
การอ่าน เขียน
๔.จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม/
สอนเสริม
๕.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
งานและหาแนวทางปรับปรุง
๖. .สรุป /ประเมินผล

๑.เพื่อให้นักเรียนที่มี
ความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้
(Learning
disability : LD)
ได้รับการพัฒนา
ทักษะในด้านการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
คานวณ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป
๑๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ผลผลิต
๑.ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ มี
ความสามารถทางด้านการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคานวณดีขึ้น

จุดเด่น/ปัญหา
ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ผลผลิต
๑ . ครูควรใช้สื่อการสอน นางสุไหรหนับ
หะยีเตะ
๑.ร้อยละ ๘๐ ของ นักเรียนที่มี ที่หลากหลาย
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ มี ๒.ครูขาดเทคนิค วิธีการ
ความสามารถทางด้านการอ่าน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความ
พร้อมและสนใจในการ
การเขียน การสื่อสาร และการ
เรียน
คิดคานวณดีขึ้น
๓. ครูไม่มีแผน IEP
สาหรับสอนนักเรียนที่มี
ผลลัพธ์
๒.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ปัญหาด้านการเรียน
ผลลัพธ์
๔. ครูผู้สอนไม่ได้ศึกษา
๒.นักเรียนชั้น
๑ – ๖ที่มีความบกพร่อง
วิเคราะห์ผู้เรียน
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ที่ ทางการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์
รายบุคคลเพื่อให้เข้าใจ
มีความบกพร่องทางการ ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ ถึงสภาพปัญหาของ
เรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ ร้อยละ ๗๐
นักเรียนเพื่อจะ
ได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ร้อย
และถูกต้อง ซึ่งมีผลต่อ
ละ ๗๐
การจัดการศึกษาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน
ผลการดาเนินการ
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รายงานผลโครงการวัดผลและประเมินผล
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินการ
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป
๑. เพื่อให้ครู มี
ผลผลิต
วัดผลและประเมินผล
๕๐,๐๐๐ ๔๕,๘๖๖ ผลผลิต
๑.คุณครูทุกคน ร้อยละ ๑๐๐ จัดทา
กิจกรรม
ความรู้ความเข้าใจใน
๑.คุณครูทุกคน ร้อยละ
เอกสารวัดและประเมินผล ด้วย
๑.ประชุมวางแผนการ
การวัดและ
๑๐๐ จัดทาเอกสารวัด
โปรแกรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปพ.
ปฏิบัติงาน
ประเมินผลอย่างเป็น
และประเมินผล ด้วย
๕) ได้ถูกต้อง
๒.แต่งตั้งคณะทางาน
โปรแกรมระบบ
ระบบ
ผลลัพธ์
๓.จัดทาปฏิทินการดาเนินงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (ปพ.๕) ได้ ๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
๒. เพื่อให้ครูนาผล
๔.ดาเนินการตามที่ปฏิทิน
ถูกต้อง
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตาม
การวัดและประเมิน
กาหนด
ผลลัพธ์
เกณฑ์ร้อยละ ๗๐
มาพัฒนาและ
๔.๑ จัดซื้อแบบ ปพ. ๖และ
๑.นักเรียนชั้น
๒.นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่าน
ปรับปรุงผู้เรียน
ออกเขียนได้ในระดับประถมศึกษาปี
แบบปพ.ต่าง ๆ ชั้นป. ๑-๖
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖มี
๔.๒ จัดอบรมครูโปรแกรม ๓. เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ ๑-๓ ดีขี้นและด้านการอ่านคล่อง
การวัดผลประเมินผล
เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ เขียนคล่องในระดับประถมศึกษาปีที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
๔-๖ ได้ขึ้น
อิเล็กทรอนิกส์ (แบบ ปพ.๕) เรียนเพิ่มขึ้น
๗๐
๓.นักเรียน ป. ๑ มีผลการทดสอบ
๒.นักเรียนมีพัฒนาการ
ระดับชั้นป.๑-๖
ระดับชาติ
๔.๓.ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ด้านการอ่านออกเขียนได้ RT ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
ในระดับประถมศึกษาปีที่ การอ่านออกเสียงร้อยละ ๕๖.๓๔
ทางการเรียน
การอ่านรู้เรื่อง ร้อยละ ๖๑.๒๗
๔.๔.ทดสอบการอ่านออก
๑-๓ ดีขี้นและด้านการ
อ่านคล่องเขียนคล่องใน รวมทั้ง ๒ ด้าน ร้อยละ ๕๘.๘๐
เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔- ๔.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มี
ป.๑-๖
ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ปี
๖ ได้ขึ้น
การศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม
วัดผลและประเมินผล
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป

ตัวชี้วัด
๓.นักเรียน ป. ๑ มีผลการ

ทดสอบระดับชาติ

ผลการดาเนินการ
ด้านภาษาไทย ๕๓.๒๓
ด้านคณิตศาสตร์ ๕๐.๐๙

จุดเด่น/ปัญหา
ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
นางสุไหรหนับ
๑ . การจัดทาเอกสาร
หลักฐานด้วยโปรแกรม หะยีเตะ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบปพ.ต่าง ๆมีปัญหา
ในการกรอกคะแนน
คุณครูต้องเรียนรู้
วิธีการใช้โปรแกรมให้
มากขึ้น
๒.จัดทาเอกสารหลักฐาน
ด้วยโปรแกรมระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เสียเวลา
ในการปริ้นปพ.ออกมา
เปลืองกระดาษและหมึก
ที่ใช้ในการปริ้น

จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบ
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๔.๕ ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับเขตพื้นที่,
ระดับชาติ
๔.๖ .จัดทาหลักฐาน
ใบรับรองแสดงตัวตนนักเรียน
,ใบรับรองผลการเรียน,ปพ.๗
๔.๗ จัดทาปพ.๑ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
๖
๕.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
งานและหาแนวทางปรับปรุง
๖. .สรุป /ประเมินผล

RT ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สูงขึ้น
๔.นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ มีผล
การทดสอบระดับชาติ
(NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สูงขึ้น
๕.นักเรียน ป. ๖ มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ
o – net ปีการศึกษา
๒๕๖๓ สูงขึ้น
๖.ร้อยละ ๑๐๐ ครูมี
ทักษะในการออกข้อสอบ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด
๗.ร้อยละ ๘๐ ครูนาผล
การประเมินมาพัฒนาและ
ปรับปรุงผู้เรียน

รวม ทั้ง ๒ ด้าน คิดเป็นร้อยละ
๕๑.๖๖ สูงกว่าระดับประเทศทั้ง ๒
ด้าน
๕.นักเรียน ป. ๖ มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ o – net ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ดังนี้
ภาษาไทย ร้อยละ ๖๒.๔๖
คณิตศาสตร์ ร้อยละ ๒๗.๒๑
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๔๐.๓๙
อังกฤษ ร้อยละ ๔๐.๔๑
รวมทั้ง ๔ กลุ่มสาระ ร้อยละ
๔๒.๗๕
๖.ร้อยละ ๑๐๐ ครูมีทักษะในการ
ออกข้อสอบตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด
๗.ร้อยละ ๘๐ ครูนาผลการประเมิน
มาพัฒนาและปรับปรุงผู้เรียน
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รายงานผลโครงการห้องเรียนคุณภาพ
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป
ห้องเรียนคุณภาพ
๑. เพื่อให้ครูและ
๕๐,๒๐๐ ๔๙,๘๙๙ ผลผลิต
กิจกรรม
นักเรียนมีส่วนร่วมใน
๑.ห้องเรียน ร้อยละ ๑๐๐
๑. ประชุมวางแผนการ
การพัฒนาและจัด
มีความสะอาด สวยงาม
ปฏิบัติงาน
บรรยากาศชั้นเรียน
ปลอดภัยและมีบรรยากาศ
๒. แต่งตั้งคณะทางาน
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
ผลลัพธ์
๔. ดาเนินการตามปฏิทิน
๑. ห้องเรียน ร้อยละ ๑๐๐
๔.๑ สารวจสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
สะอาด ปลอดภัย มี
สาหรับห้องเรียนที่ต้องการ
บรรยากาศเอื้อต่อการ
๔.๒ จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์
จัดการเรียนรู้
ประจาห้อง
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของ ๑๔
๔.๓ ตกแต่งปรับปรุงห้องเรียน
ห้องเรียน ผ่านเกณฑ์การ
คุณภาพ
ประเมินตามเกณฑ์
๔.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการ
คุณภาพที่สถานศึกษา
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ
๕.ประเมินห้องเรียนคุณภาพ
กาหนด
ภาคเรียนละ ๑-๒ ครั้ง
๖.มอบเกียรติบัตร
๗.นิเทศ ติดตาม
๘.ประเมิน สรุป รายงานผล
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

จุดเด่น/ปัญหา
ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
นางสาวณัฐพร
ผลผลิต
๑.วางแผนการ
๑.ห้ อ งเรี ย น ร้ อ ยละ ๑๐๐ มี ดาเนินงานใช้ชัดเจนและ เลพล
ความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย ครอบคลุมมากกว่านี้
และมี บรรยากาศที่เอื้อ ต่อการ
เรียนรู้
ผลลัพธ์
๑. ห้องเรียน ร้อยละ ๑๐๐
สะอาด ปลอดภัย มีบรรยากาศ
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของ ๑๔
ห้องเรียน ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามเกณฑ์คุณภาพที่
สถานศึกษากาหนด
ผลการดาเนินการ
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โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
กิจกรรม
๑.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
๒.แต่งตั้งคณะทางาน
๓.จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
๔ ดาเนินการตามปฏิทิน
๔.๑ กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
ท้องถิ่น
๔.๒ กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ
คอมพิวเตอร์และหลักสูตรท้องถิ่น
ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีและกลุม่ สาระการ
เรียนรู้อื่นๆ

๕.นิเทศ ติดตาม
๖.ประเมิน สรุป รายงานผล

รายงานผลโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
งบประมาณ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินการ
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป
๑.เพื่อพัฒนาและ
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผลผลิต
ผลผลิต
ปรับปรุงหลักสูตร
๑.ได้ พัฒ นาและปรับ ปรุ ง ๑ . ไ ด้ พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
สถานศึกษาให้มี
หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตร หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น หลั ก สู ต ร
ความทันสมัย
สถานศึกษาตามหลักสู ตร ส ถ า น ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก สู ต ร
เหมาะสมและ
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับบริบท
พื้ น ฐ า น พุ ท ธ ศั ก ร า ช พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ ให้ ส อง
และความต้องการ
๒๕๕๑ ให้ ส องคล้ อ งกั บ คล้ อ งกั บ บริ บ ทและความ
ท้องถิ่นและนโยบาย
บริ บ ทและความต้ อ งการ ต้ อ งการท้ อ งถิ่ น และนโยบาย
ของกระทรวง
ท้ อ งถิ่ น และนโยบายของ ของกระทรวงศึก ษาธิ ก ารและ
ศึกษาธิการและ
กระทรวงศึกษาธิการและ หน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานต้นสังกัด
ผลลัพธ์
หน่วยงานต้นสังกัด
ผลลัพธ์
๑.หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น หลั ก สู ต ร
๒.เพื่อพัฒนาวิชาการ
๑ .ห ลั ก สู ต ร ท้ อ ง ถิ่ น สถานศึกษา มีความเหมาะสม
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา มี และสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ น โ ย บ า ย
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ กระทรวงศึกษาธิการ
ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ น โ ย บ า ย ๒. ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตาม
กระทรวงศึกษาธิการ
ศักยภาพ เก่ง ดี มีสุข
๒. ผู้ เ รี ย นได้ พั ฒ นาเต็ ม
ตามศักยภาพ เก่ง ดี มีสุข

จุดเด่น/ปัญหา
ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
นางสาว
๑.วางแผนการ
ดาเนินงานใช้ชัดเจนและ ฟาฏ็อนนัฮ
บิงดอเลาะ
ครอบคลุมมากกว่านี้
๒.ศึกษาขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตรให้
ชัดเจนมากกว่านี้
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รายงานผลโครงการห้องสมุด
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ห้องสมุด
กิจกรรม
๑.จัดทาโครงการและเสนอ
ขออนุมัติ
๒.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
๓.จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
๔ ดาเนินการตามปฏิทิน
๔.๑. จัดกิจกรรม LB
Fanclub หนูน้อย
บรรณารักษ์
๔.๒ กิจกรรมงานบริการ
ของห้องสมุด
๔.๓ กิจกรรมงานเทคนิค
ห้องสมุด
๔.๔ ซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติม
๔.๕ จัดกิจกรรมหนูน้อยนัก

๑ เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒ เพื่อพัฒนาทักษะ
การเขียนบันทึก
ความรู้จากเรื่องที่
อ่าน ตามความคิด
ของนักเรียน
๓ เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนนาความรู้ที่
ได้จากการอ่านไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

อ่าน

๔.๖.กิจกรรมทาการ์ดวันแม่

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป
๙,๐๐๐
๗,๗๘๖ ผลผลิต

จุดเด่น/ปัญหา
ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ผลผลิต
๑.คุณครูควรเสริมแรง นางวรินทร์ธาร
๑. .ห้ อ งสมุ ด มี ม าตรฐาน ๑. .ห้องสมุด มีมาตรฐานเป็นไปตาม และกระตุ้นให้นักเรียนมี กิจฉาโณ
เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด เกณฑ์ที่กาหนด เหมาะสม พร้อมใช้ นิสัยรักการอ่านให้มี
เหมาะสม พร้ อ มใช้ ง านมี งานมีบ รรยากาศและการบริก ารที่ ระดับที่สูงขึ้น
ผลการดาเนินการ

บรรยากาศและการบริก ารที่
เอื้อต่อการเรียนรู้แก่นักเรียน
และครูทุกคน
๒. .ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ทุ ก ระดั บ ชั้ น ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑ -๖ ได้ รั บ
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

เอื้อต่อการเรียนรู้แก่นักเรียนและครู
ทุกคน
๒. .ร้ อ ยละ ๑๐๐ ของนั ก เรี ย นทุ ก
ร ะ ดั บ ชั้ น ตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑ -๖ ได้ รั บ การ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ผลลัพธ์

๑.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนและครูมี
ความพึงพอใจต่อ ห้องสมุด
๒.ร้อยละ ๙๕ นักเรียนมีทักษะการ
อ่าน
๓. ร้อยละ ๙๕ นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่าน
๔. ร้อยละ ๙๕ นักเรียนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
๕. ร้อยละ ๙๕ นักเรียนมีนสิ ัยรัก
การอ่านใฝ่รู้ใฝ่เรียน

๑.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน
และครูมีความพึงพอใจต่อ
ห้องสมุด
๒.ร้อยละ ๙๕ นักเรียนมี
ทักษะการอ่าน
๓. ร้อยละ ๙๕ นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่าน
๔. ร้อยละ ๙๕ นักเรียนใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ผลลัพธ์
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ห้องสมุด
กิจกรรม
๔.๗ กิจกรรมทาการ์ดวัน
พ่อ
๔.๘ กิจกรรมเรื่องน่ารู้หนู
ตอบได้
๔.๙ จัดซื้อ กระดาษ A ๔
เพื่อจัดทาข้อมูลทุกกิจกรรม
๕.สรุปและรายงานผล

๔.เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุด
ให้เหมาะสมมีความ
มั่นคงสะอาด
ปลอดภัย พร้อมใช้
งาน มีบรรยากาศ
และการบริการที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้แก่
นักเรียนและครูทุก
คน

งบประมาณ
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการ

๕. ร้อยละ ๙๕ นักเรียนมีนสิ ัย
รักการอ่านใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๖. ร้อยละ ๙๕ นักเรียนมี
ความสามารถในการเขียน
บันทึกความรู้จากเรื่องที่อ่าน
๗. ร้อยละ ๙๕ นักเรียน
สามารถเลือกอ่านหนังสือที่ดีมี
ประโยชน์อย่างหลากหลาย
๘. ร้อยละ ๙๕ นักเรียน
สามารถนาความรู้ที่ได้จากการ
อ่านไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
๙. ร้อยละ ๙๕ นักเรียน
สามารถสืบค้นข้อมูลหาความรู้
จากหนังสือในห้องสมุดและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐. ร้อยละ ๙๕ ความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านของนักเรียน

๖. ร้อยละ ๙๕ นักเรียนมี
ความสามารถในการเขียนบันทึก
ความรู้จากเรื่องที่อ่าน
๗. ร้อยละ ๙๕ นักเรียนสามารถ
เลือกอ่านหนังสือที่ดีมปี ระโยชน์
อย่างหลากหลาย
๘. ร้อยละ ๙๕ นักเรียนสามารถนา
ความรู้ที่ได้จากการอ่านไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๙. ร้อยละ ๙๕ นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลหาความรู้จากหนังสือใน
ห้องสมุดและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑๐. ร้อยละ ๙๕ ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านของนักเรียน

จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบ
นางวรินทร์ธาร
กิจฉาโณ
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รายงานผลโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินการ
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
๑.เพื่อให้นักเรียนได้มี ๑๐,๐๐๐ ๑,๐๙๗ ผลผลิต
ผลผลิต
กิจกรรม
การพัฒนารอบด้าน
๑. เพื่อให้นักเรียนได้มีการ ๑. เพื่อให้นักเรียนได้มีการ
๑.จัดทาโครงการและเสนอ ทั้งทางด้านสมอง
พัฒนารอบด้านทั้ง
พัฒนารอบด้านทั้งทางด้าน
ขออนุมัติ
ด้านจิตใจ ด้านฝึก
ทางด้านสมอง ด้านจิตใจ สมอง ด้านจิตใจ ด้านฝึกฝีมือ
๒.ประชุมวางแผนการ
ฝีมือ ด้านสุขภาพ
ด้านฝึกฝีมือ ด้านสุขภาพ ด้านสุขภาพ มากขึ้น
ปฏิบัติงาน
๒ เพื่อให้นักเรียนมี
มากขึ้น
ผลลัพธ์
๓.จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน ความสามารถในการ
ผลลัพธ์
๑.เพื่อให้นักเรียนมี
๔ ดาเนินการตามปฏิทิน
คิดวิเคราะห์ คิด
๑.เพื่อให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิด
๔.๑ กิจกรรมลดเวลาเรียน สร้างสรรค์
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มาก
เพิ่มเวลารู้ บูรณาการ ๔ H
๓. เพื่อให้นักเรียนได้
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ขึ้น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖ ค่า พัฒนาตนเองตาม
มากขึ้น
๒.เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา
วัสดุฝึก
ความสนใจและความ
๒.เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา ตนเองตามความสนใจและ
๕.นิเทศ ติดตาม
ถนัดอย่างเต็ม
ตนเองตามความสนใจและ ความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ
๖.ประเมิน สรุปและรายงาน ศักยภาพและมี
ความถนัดอย่างเต็ม
และมีความสุขกับการเรียน
ผล
ความสุขกับการเรียน
ศักยภาพและมีความสุข เพิ่มขึ้น
กับการเรียนเพิ่มขึ้น
๓.ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
๓.ผู้ปกครอง และ
ร้อยละ ๙๐ มีพึงพอใจใน
ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐ มี กิจกรรมระดับดีขึ้นไป
พึงพอใจในกิจกรรมระดับ
ดีขึ้นไป

จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๑.วางแผนการดาเนิน
งานใช้ชัดเจนและ
ครอบคลุมมากกว่านี้
๒.ผลการนิเทศยังมี
ข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขก็
สามารถจะปรับปรุง
วิธีการใหม่ให้เหมาะสม
๓.วิธีการนิเทศมีปฏิกิริยา
จากผู้รับการนิเทศ และ
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์
มาก ก็ควรจะได้วาง
แผนการนิเทศใหม่

ผู้รับผิดชอบ
นางวรินทร์ธาร
กิจฉาโณ ,
นางนงนภัส
ยอดแก้ว
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รายงานผลโครงการวิจัยชั้นเรียน
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิจัยชั้นเรียน
กิจกรรม
๑.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
๒.แต่งตั้งคณะทางาน
๓.จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
๔ ดาเนินการตามปฏิทิน
๔.๑จัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่องวิจัยชั้นเรียน
๔.๒ ทุกกลุ่มสาระฯ
ดาเนินการจัดทาวิจัยชั้นเรียน
๕.นิเทศ ติดตาม
๖.ประเมิน สรุปและรายงาน
ผล

๑.เพื่อส่งเสริมให้ครู
ใช้กระบวนการ
ศึกษาวิจัยเพื่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
๒. เพื่อนาผลมาใช้
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป
๕๐๐
๕๐๐ ผลผลิต
๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ ใช้
กระบวนการศึกษาวิจยั เพื่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และจัดทารายงานการ
วิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ
ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง
๒. ครูร้อยละ ๑๐๐ นา
ผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้
ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

ผลลัพธ์

จุดเด่น/ปัญหา
ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
นางสาวณัฐพร
ผลผลิต
๑.วางแผนการ
๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ ใช้กระบวนการ ดาเนินงานใช้ชัดเจนและ เลพล
ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ ครอบคลุมมากกว่านี้
ผลการดาเนินการ

ของผู้เรียน และจัดทารายงานการ
วิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ปี
การศึกษาละ ๑ เรื่อง
๒. ครูร้อยละ ๑๐๐ นาผลการวิจยั
ในชั้นเรียนมาใช้ปรับปรุงการเรียน
การสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน

ผลลัพธ์

๑. ครูของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
๑. ครูของโรงเรียนบ้านหน้าควน (ราษฎร์สามัคคี)ได้ใช้กระบวนการ
ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
ลัง(ราษฎร์สามัคคี)ได้ใช้
ของผู้เรียน และจัดทารายงานการ
กระบวนการศึกษาวิจยั เพื่อ
วิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบมาก
การพัฒนาการเรียนรู้ของ
ขึ้น
ผู้เรียน และจัดทารายงานการ ๒. ครูโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
วิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ (ราษฎร์สามัคคี) นาผลการวิจัยใน
มากขึ้น
ชั้นเรียนมาใช้
ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนเพิ่มขึ้น
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
งบที่ได้รับ งบทีใ่ ช้ไป

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการ

๒. ครูโรงเรียนบ้านหน้าควน
ลัง(ราษฎร์สามัคคี) นา
ผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้
ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
เพิ่มขึ้น
๓.นักเรียน ของโรงเรียนบ้าน
หน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

๓.นักเรียน ของโรงเรียนบ้านหน้า
ควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น

จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
กิจกรรม
๑.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
๒.แต่งตั้งคณะทางาน
๓.จัดทาปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน
๔ ดาเนินการตามปฏิทิน
๔.๑ พัฒนางานแนะ
แนว
๔.๒ ฝึกระเบียบแถว
๔.๓ เข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี
๔.๔ กิจกรรมชุมนุม
๕.นิเทศ ติดตาม
๖.ประเมิน สรุปและ
รายงานผล

รายงานผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งบประมาณ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินการ
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป
๑.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ๑๐,๐๐๐ ๒,๓๓๕ ผลผลิต
ผลผลิต
ด้านต่างๆผู้เรียนได้แก่
๑. นักเรียนทุกคนได้รับ ๑. นักเรียนทุกคนได้รับการ
สติปัญญา ความถนัด
การส่งเสริมพัฒนาการ
ส่งเสริมพัฒนาการ ด้าน
ความสนใจ อารมณ์
ด้านสติปัญญา ความถนัด สติปัญญา ความถนัด ความ
และสังคม
ความสนใจ อารมณ์ และ สนใจ อารมณ์ และสังคมผ่าน
๒.เพื่อเสริมสร้างภาวะ
สังคมผ่านกิจกรรมพัฒนา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้นาให้แก่นักเรียน กล้า
ผู้เรียน
๒. นักเรียนทุกคนได้รับการ
คิด กล้าทา และ กล้า
๒. นักเรียนทุกคนได้รับ ส่งเสริมให้มีภาวะผู้นา กล้า
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
การส่งเสริมให้มีภาวะผู้นา คิด กล้าทา และ กล้า
๓.เพือ่ ให้นักเรียนรู้จัก
กล้าคิด กล้าทา และ กล้า แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
บาเพ็ญตนให้เป็น
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ๓. นักเรียนได้รับการส่งเสริม
ประโยชน์ต่อสังคม
๓. นักเรียนได้รับการ
ในการปฏิบัติตนให้เป็น
ส่วนรวม และเห็น
ส่งเสริมในการปฏิบัติตนให้ ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
คุณค่าของการอนุรักษ์
เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และเห็นคุณค่าของการ
สิ่งแวดล้อม
ส่วนรวม และเห็นคุณค่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย
๔.เพื่อปลูกฝังทักษะ
ของการอนุรักษ์
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
กระบวนการกลุ่ม
สิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรม ๔. นักเรียนได้รับการส่งเสริม
ทักษะการทางานด้วยกระบวนการ
สามารถทางานร่วมกับ
ลูกเสือ – เนตรนารี
กลุ่ม
ผู้อื่นได้

จุดเด่น/ปัญหา
ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
เนื่องด้วยในสถานการณ์ นางสาวพิชชาภา
การแพร่ระบาดของเชื้อ อินชะนะ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทา
ให้จัดกิจกรรม ให้
นักเรียนไม่ครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป

ตัวชี้วัด
๔. นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมทักษะการทางาน
ด้วยกระบวนการกลุ่ม
ผลลัพธ์
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐
มีพัฒนาการ ด้าน
สติปัญญา ความถนัด
ความสนใจ อารมณ์ และ
สังคม
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐
มีภาวะผู้นา กล้าคิด กล้า
ทา และ กล้าแสดงออกใน
สิ่งที่ถูกต้อง
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐
ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวม และเห็น
คุณค่าของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
๔. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐
มีทักษะการทางานด้วย
กระบวนการกลุ่ม

ผลการดาเนินการ
ผลลัพธ์
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
พัฒนาการ ด้านสติปัญญา
ความถนัด ความสนใจ
อารมณ์ และสังคม
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
ภาวะผู้นา กล้าคิด กล้าทา
และ กล้าแสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้อง
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐
ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวม และเห็น
คุณค่าของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
๔. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
ทักษะการทางานด้วย
กระบวนการกลุ่ม

จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก (Active
Learning)
กิจกรรม
๑.ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน
๒.แต่งตัง้ คณะทางาน
๓.จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
๔ ดาเนินการตามปฏิทิน
๔.๑ กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกลุ่มสาระ (Lesson
Study)
๔.๒ กิจกรรมร่วมกันผลิต
สื่อในกลุ่มสาระ
๔.๓ กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ แบบเชิงรุก (Active
Learning)
๔.๔ กิจกรรมเปิดชั้นเรียน
กลุ่มสาระเดียวกัน
๕.นิเทศ ติดตาม
๖.ประเมิน สรุป รายงานผล

๑.เพื่อให้ครูผู้สอนมี
ความรู้ความเข้าใจ
การจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก (Active
Learning)
๒. เพื่อส่งเสริมให้
ครูผู้สอนได้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้
แบบเชิงรุก (Active
Learning)
๓. เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดของ
ผู้เรียน

รายงานผลโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)
งบประมาณ
จุดเด่น/ปัญหา
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป
นางสาวพิชชาภา
๑๓,๐๐๐ ๗,๘๗๐ ผลผลิต
ผลผลิต
ไม่มี
อินชะนะ
๑. ครูร้อยละ ๘๕ มี
๑. ครูร้อยละ ๘๕ มีความรู้
ความรู้ความเข้าใจต่อจัด ความเข้าใจต่อจัดกิจกรรมการ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active
เชิงรุก (Active Learning) Learning)
๒. ครูร้อยละ ๘๕ จัด
๒. ครูร้อยละ ๘๕ จัดกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active
เชิงรุก (Active Learning) Learning)
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
๑.ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ได้ ๑.ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ได้
พัฒนาทักษะกระบวนการ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
คิด
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มขึ้นระดับดีทุกกลุ่มสาระ
เพิ่มขึ้นระดับดีทุกกลุ่ม
สาระ

37

โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพการจัดการ
ศึกษาเด็กพิการเรียนรวม
กิจกรรม
๑.ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน
๒.แต่งตั้งคณะทางาน
๓.จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
๔ ดาเนินการตามปฏิทิน
๔.๑ กิจกรรมคัดกรองเด็กวัย
เรียนที่มีปญ
ั หาการเรียนชั้นป.๑-๖
๔.๒ กิจกรรมร่วมกันกาหนด
แนวทางเพื่อให้นักเรียนชั้น ป.๑-๖
(ที่มีปัญหาด้านการเรียน)ให้มี
ความสามารถด้านการอ่าน คิด
วิเคราะห์และการเป็นไปตามแผน
iep
๔.๓ กิจกรรมร่วมกันผลิตสื่อ
ตามแผน iep
๔.๔กิจกรรมการจัดการเรียน
รวมตามแผน iep
๕.นิเทศ ติดตาม

๖.ประเมิน สรุป รายงานผล

รายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเด็กพิการเรียนรวม
งบประมาณ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินการ
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป
๑.เพื่อให้ผลการ
๑๐,๐๐๐
๘๓๐ ผลผลิต
ผลผลิต
ประเมินสมรรถนะ
๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษา ๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษา
สาคัญตามหลักสูตร
ปีท๑ี่ -๖ได้รับการเรียนรู้ทุก ปีท๑ี่ -๖ได้รับการเรียนรู้ทุก
เป็นไปตามเกณฑ์
คน (เด็กที่มีปัญหาด้านการ คน (เด็กที่มีปัญหาด้านการ
๒.เพื่อให้ครูมีการ
เรียน)
เรียน)
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
รายบุคคลและใช้
๑.ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียน ๑.ร้อยละ ๘๕ของนักเรียน
ข้อมูลในการวางแผน
พึงพอใจในโครงการ
พึงพอใจในโครงการ
การจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
๓. เพื่อให้พัฒนา
นักเรียนกลุ่มเป้า
หมายให้มีศักยภาพ
ตามช่วงวัย
๔.เพื่อให้ครูมีการวัด
และประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีที่หลากหลาย

จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

ผู้รับผิดชอบ
นางนงนภัส
ยอดแก้ว
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

พัฒนาทักษะการคัดลายมือ
กิจกรรม
๑.ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน
๒.แต่งตั้งคณะทางาน
๓.จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
๔ ดาเนินการตามปฏิทิน
๔.๑ กิจกรรมฝึกทักษะการ
คัดลายมือตามแบบอักษร
ต่างๆตามเอกสาร
๔.๒ กิจกรรมประกวดการ
คัด “ ลายมืองามตามแบบ
ไทย ”โดยจัดภาคเรียนละ ๑
ครั้ง มีการคัดเลือกของแต่ละ
ห้องเรียน
๕.นิเทศติดตามผลการดาเนิน
งาน
๖.ประเมินผล/สรุปผลและ
รายงานผล

๑.เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักในความ
สาคัญของลายมือ
และส่งเสริมการคัด
ลายมืออย่างต่อเนื่อง
๒.เพื่อพัฒนาทักษะ
การลายมือของ
นักเรียนตามความ
พร้อมและเต็ม
ศักยภาพอย่างทั่วถึง
๓.เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดง
ความสามารถด้าน
การคัดลายมือให้เป็น
ที่ปรากฏเป็นการ
สร้างชื่อเสียงให้แก่
ตนเองและโรงเรียน

รายงานผลโครงการทักษะการคัดลายมือ
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินการ
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป
๕,๐๐๐
๑,๗๒๐ ผลผลิต
ผลผลิต
๑. ครูและนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ – ๑/๓
ทุกคนตระหนักในความสาคัญ
ของลายมือ และส่งเสริมการ
เขียนคัดลายมืออย่างต่อเนื่อง
๒.นักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๑/๑ – ๑/๓ ทุกคน
ฝึกและพัฒนาการคัด
ลายมือ ตามความพร้อมและ
เต็มศักยภาพอย่างทั่วถึง

ผลลัพธ์
๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๑/๑ – ๑/๓ มีความ
ตระหนักเห็นความ
สาคัญของลายมือ และได้รับ
การฝึกและพัฒนาการคัดลายมือ
ตามความพร้อมและเต็ม
ศักยภาพอย่างทั่วถึง

จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๑.นักเรียนใช้เวลาในการ
๑. ครูและนักเรียนระดับชั้น
คัดลายมือมากเกิน
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ – ๑/๓ กาหนด
ทุกคนตระหนักในความสาคัญ ๒.นักเรียนเขียนลบบ่อย
ของลายมือ และส่งเสริมการ
จึงทาให้การคัดลายมือไม่
เขียนคัดลายมืออย่างต่อเนื่อง
สะอาดเรียบร้อย
๒.นักเรียนระดับชั้นประถม
๓.เขียนตัวอักษรไม่
ศึกษาปีที่ ๑/๑ – ๑/๓ ทุกคน
ชัดเจน วางเครื่องหมาย
ฝึกและพัฒนาการคัด
ลายมือ ตามความพร้อมและ และสระผิดที่
เต็มศักยภาพอย่างทั่วถึง
๔.เขียนลายมือไม่
ผลลัพธ์
สม่าเสมอ โย้มาข้างหน้า
๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
บ้าง โย้ไปข้างหลังบ้าง
ระดับชั้นประถม
ทาให้อ่านเข้าใจยาก
ศึกษาปีที่ ๑/๑ – ๑/๓ มีความ
ตระหนักเห็นความ
สาคัญของลายมือ และได้รับ
การฝึกและพัฒนาการคัดลายมือ
ตามความพร้อมและเต็ม
ศักยภาพอย่างทั่วถึง

ผู้รับผิดชอบ
นางยุพาพักตร์
แก้วงาม
นางนงนภัส
ยอดแก้ว
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
๑.เพื่อส่งเสริมการใช้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
กิจกรรม
ปัญญาท้องถิ่น
๑.ประชุม/แต่งตั้งคณะทางาน
๒.จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
๓ ดาเนินการตามปฏิทิน
๓.๑ กิจกรรมจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ติดต่อประสานงานวิทยากร
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- จัดทาทะเบียนประวัติภมู ิ
ปัญญาท้องถิ่น
- เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้
ความรู้กับนักเรียน
๓.๒ กิจกรรมนานักเรียนไป
แหล่งเรียนรู้
- ติดต่อประสานงานกับแหล่ง
เรียนรู้
- นานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้

๔.นิเทศ ติดตาม
๕.ประเมิน สรุป รายงานผล

รายงานผลโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินการ
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผลผลิต
ผลผลิต
๑. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนได้ ๑. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
ปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
๒. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียน ๒. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียน
รู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ รู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
ปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
๓. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนมี ๓. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนมี
นิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพิ่มขึ้น
นิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพิ่มขึ้น
๔. ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมี ๔. ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมี
ความพึงพอใจกับกิจกรรม ความพึงพอใจกับกิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิ ศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ปัญญาท้องถิ่น

จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๑. วางแผนการ
ดาเนินงานใช้ชัดเจนและ
ครอบคลุมมากกว่านี้
๒. ระยะเวลาใน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้มี
มากกว่านี้
๓. วางแผนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ต่างจังหวัด เพื่อ
เปิดประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ที่แปลกใหม่

ผู้รับผิดชอบ
นางสุนันทา
พรหมอินทร์ ,
นางอาภา
นาคะวัจนะ
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รายงานผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา
งบประมาณ
จุดเด่น/ปัญหา
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป
นางสาวกาญจนา
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
๑. เพื่อพัฒนา
๒๐,๐๐๐ ๑๙,๗๗๗ ผลผลิต
ผลผลิต
ไม่มี
ปราบณรงค์
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ศักยภาพด้าน
๑.ร้อยละของผู้เรียนมี
๑.ร้อยละของผู้เรียนมี
กิจกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณธรรม จริยธรรม มี
คุณธรรม จริยธรรม มี
๑.ประชุมคณะ
และการสื่อสาร (ICT)
ระเบียบวินัย คุณลักษณะ ระเบียบวินัย คุณลักษณะ
กรรมการบริหารวิชาการทา ภายในสถานศึกษา
อันพึงประสงค์
อันพึงประสงค์
ความเข้าใจ
๒. เพื่อส่งเสริมให้ครู
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการจัด และบุคลาการทาง
๒. ร้อยละผู้เรียนมีทักษะ
๒. ร้อยละผู้เรียนมีทักษะ
งาน
การศึกษาใช้
ชีวิต มีทักษะกระบวนการ ชีวิต มีทักษะกระบวนการ
๓.จัดกิจกรรมให้นักเรียนใน เทคโนโลยีและการ
ทางานเป็นทีม สามารถ
ทางานเป็นทีม สามารถ
กลุ่มเป้าหมาย
สื่อสาร (ICT) ในการ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
๔.นาผลผลิตออกสู่ตลาด
จัดการเรียนการสอน
ความสุข
มีความสุข
ภายในโรงเรียน
และบริหารอย่างมี
๕.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ประสิทธิภาพ
งานและหาแนวทางปรับปรุง
๖.นาเสนอผลงานในรอบปีที่
ดาเนินงานในที่ประชุม
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
๓.เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้นให้สามารถ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ในการ
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔.เพื่อปรับปรุง
พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
ให้สนองตอบความ
ต้องการของครูและ
ผู้เรียน

งบประมาณ
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการ

จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
1. จัดอบรมสัมมนาพัฒนา
ครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ
2. ศึกษาดูงานโรงเรียนและ
แหล่งเรียนรู้
3. จัดกิจกรรมสร้างขวัญ
และกาลังใจ
- งานเลี้ยงเกษียณอายุ
ราชการ
- งานเลี้ยงสร้างขวัญ
กาลังใจและยกย่องเชิดชู
เกียรติ
4. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากร
5. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมของครู

รายงานผลโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
งบประมาณ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินการ
งบที่ได้รับ งบที่ใช้ไป
ด้านผลผลิต
1. เพื่อพัฒนาครูและ 86,000 86,000 ด้านผลผลิต
ร้อยละ ๑๐๐ ของ ครูและ ร้อยละ 1๐๐ ของครูมี
บุคลากรทางการ
บุคลกรทางการศึกษาทุกคน ความรู้ความสามารถตาม
ศึกษาให้มีความ
ของโรงเรียนบ้านหน้าควน มาตรฐานวิชาชีพ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ลัง (ราษฎร์สามัคคี) มีความ
มากขึ้น
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น ด้านผลลัพธ์
ร้อยละ 1๐๐ ของครูมี
ด้านผลลัพธ์
ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและ ความรู้ความสามารถตาม
บุคลกรทางการศึกษาทุกคน มาตรฐานวิชาชีพ
ของโรงเรียนบ้านหน้าควน
ลัง(ราษฎร์สามัคคี) สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป

จุดเด่น/ปัญหา
ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
นางนิศากร
ศรีรักษ์
นางสาว
กาญจนา
ปราบณรงค์
นางสาว
จันทรามาศ
วงค์สุวรรณ
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โครงการ/กิจกรรม

ยงานโครงการพัฒนาหลักสูตร
านศึกษาปฐมวัย
กรรม
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
ครูนาหลักสูตรปฐมวัยไปใช้
ประเมินคุณภาพหลักสูตรปฐมวัย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสูตรปฐมวัย
2560ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของโรงเรียน
2.เพื่อให้เด็กปฐมวัยมี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของโรงเรียน

รายงานผลโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินการ
งบที่ได้ งบที่ใช้ไป
1,๐๐๐ 1,๐๐๐
ด้านผลผลิต
ด้านผลผลิต
-เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐
-ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก
ได้รับการจัดประสบการณ์ ปฐมวัยได้รับการจัด
ตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่ ประสบการณ์ตาม
มีคุณภาพตามเกณฑ์
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่มี
มาตรฐานของโรงเรียน
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของโรงเรียน
ด้านผลลัพธ์
ด้านผลลัพธ์
-เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐
-ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่มี
ปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 4
คุณภาพตามเกณฑ์
ด้านที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานของโรงเรียน
เกณฑ์มาตรฐานของ
เพิ่มขึ้น
โรงเรียนมากขึ้นไป

จุดเด่น/ปัญหา
ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
-เด็กปฐมวัยได้รับการ นาง
จัดประสบการณ์ตาม จันทรามาศ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่ ประสงค์ผล
มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของโรงเรียน
เพิ่มขึ้น
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รายงานผลโครงการสื่อพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
งบที่ได้ งบที่ใช้ไป
รงการสื่อพัฒนาการเรียนการ ๑.เพื่อให้มีสื่อการ ๑๐๓,๒๑๖ ๑๐๑,๕๖๑ ด้านผลผลิต
นระดับปฐมวัย
-เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
เรียนการสอนที่
กรรม
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
เพียงพอกับจานวน
ประชุม,แลกเปลี่ยนความรู้
ประสิทธิภาพ มีสื่อการเรียนรู้ที่
เด็กปฐมวัย
ยวกับสื่อ เพื่อพัฒนาการเรียน
เพียงพอ สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ
๒.เพื่อให้เด็ก
รสอนระดับปฐมวัย
รอบตัว และรักการเรียนรู้
ปฐมวัยสนใจเรียนรู้
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนระดับ สิ่งต่างๆ รอบตัว
มวัยให้เพียงพอ และตรงตาม
ด้านผลลัพธ์
และรักการเรียนรู้
น่วยการเรียนรู้ปฐมวัย
-เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
๓.เพื่อให้ครูจัด
จัดบรรยากาศในชั้นเรียนโดยใช้ กิจกรรมการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เด็ก
ประสิทธิภาพ มีสื่อการเรียนรู้ที่
ได้อย่างมี
มวัยสนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว และ ประสิทธิภาพ
เพียงพอ สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ
การเรียนรู้
รอบตัว และรักการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินการ

จุดเด่น/ปัญหา
ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ด้านผลผลิต
-เด็กปฐมวัยได้รับการ นางสาว
-ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก
จัดการเรียนรู้อย่างมี มูนีเราะห์
ปฐมวัยได้รับการจัดการ ประสิทธิภาพ มีสื่อการ ดอเล๊าะ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ที่เพียงพอ สนใจ
มีสื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอ เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ
และรักการเรียนรู้
รอบตัว และรักการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น
ด้านผลลัพธ์
-ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก
ปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีสื่อการ
เรียนรู้ที่เพียงพอ สนใจ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
และรักการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป
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รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย
โครงการ/กิจกรรม

รงการส่งเสริมคุณธรรม
ยธรรมเด็กปฐมวัย
กรรม
กิจกรรมทักทายไหว้สวย
กิจกรรมวันสาคัญ
กิจกรรมออมทรัพย์

วัตถุประสงค์
1.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามของเด็ก
ปฐมวัย
2.เพื่อให้เด็กปฐมวัย
สามารถปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของโรงเรียน
และชุมชน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
งบที่ได้ งบที่ใช้ไป
15,000
14,220 ด้านผลผลิต
-เด็กปฐมวัยร้อยละ 100
ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงาม
- เด็กปฐมวัยร้อยละ 100
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีของโรงเรียนและชุมชน
ด้านผลลัพธ์
- เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐
ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมมากยิ่งขึ้น

ผลการดาเนินการ
ด้านผลผลิต
- ร้อยละ ๑๐๐ ของ
เด็กปฐมวัยได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงาม
- ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก
ปฐมวัยปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของ
โรงเรียนและชุมชน

ด้านผลลัพธ์
- ร้อยละ ๑๐๐ ของ
เด็กปฐมวัยได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมมากยิ่งขึ้น
- เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ - ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก
ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติ ปฐมวัยมีความพึงพอใจ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ
ในการปฏิบัติตนเป็น
โรงเรียนและชุมชนมาก
แบบอย่างที่ดีของ
ยิ่งขึ้น
โรงเรียนและชุมชนมาก
ยิ่งขึ้น

จุดเด่น/ปัญหา
ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
-เด็กปฐมวัยได้รับ
นางนิศากร
ประสบการณ์ตรงจาก ศรีรักษ์
การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามและ
เป็นแบบอย่างที่ดีของ
โรงเรียนและชุมชน
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รายงานผลโครงการห้องเรียนคุณภาพปฐมวัย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ครงการห้องเรียน
คุณภาพปฐมวัย
กิจกรรม
ให้มีมุมประสบการณ์
นห้องเรียนอย่างน้อย
– 5 มุม
จัดซื้อสื่อเทคโนโลยี
ค่าจ้างครูขาดแคลน

1. เพื่อพัฒนาห้องเรียน
ให้มีคุณภาพที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย
2. เพื่อให้นักเรียนมี
พัฒนาการที่ดี
เหมาะสมกับวัย

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
งบได้ที่รับ งบที่ใช้ไป
324,664 324,664 ด้านผลผลิต
- ห้องเรียนร้อยละ 100 ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย
- ผู้เรียนร้อยละ 100
ได้รับการพัฒนาทุกด้าน
เหมาะสมกับวัย
ด้านผลลัพธ์
- ห้องเรียนร้อยละ 100
มีคุณภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย
- ผู้เรียนร้อยละ 100
มีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสม
กับวัย

จุดเด่น/ปัญหา
ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ด้านผลผลิต
- ห้องเรียนมีคุณภาพ นางวัชรี
- ร้อยละ 100 ห้องเรียน
เอื้อต่อการเรียนรู้ของ พิพัฒนวานิช
ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัย
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก - ผู้เรียนได้รับการ
ปฐมวัย
พัฒนาทุกด้าน
- ร้อยละ 100 ผู้เรียน ได้รับ เหมาะสมกับวัย
การพัฒนาทุกด้านเหมาะสม
กับวัย
ผลการดาเนินการ

ด้านผลลัพธ์
- ร้อยละ 100 ห้องเรียน
มีคุณภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย
- ร้อยละ 100 ผู้เรียน
มีพัฒนาการทุกด้าน
เหมาะสมกับวัย
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รายงานผลโครงการอนุบาลมุจลินทร์สัมพันธ์

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
งบทีไ่ ด้ งบที่ใช้ไป
รงการอนุบาลมุจลินทร์สัมพันธ์ ๑.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อัน 6,205
5,420 ด้านผลผลิต
กรรม
ดีระหว่างครู เด็กปฐมวัย
-เด็กปฐมวัยร้อยละ 100
กิจกรรมพัฒนาลูกรัก
และผู้ปกครอง
ได้รับการส่งเสริมการสร้าง
กิจกรรมครอบครัวแสนสุข
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
กิจกรรมบัณฑิตน้อย
ครู เด็กปฐมวัยและ
ผู้ปกครอง
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ด้านผลลัพธ์
-เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ มี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ครู เด็กปฐมวัยและ
ผู้ปกครองมากขึ้น

ผลการดาเนินการ

จุดเด่น/ปัญหา
ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ด้านผลผลิต
-เด็กปฐมวัยได้รับการ นางสาว
-ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก สร้างความสัมพันธ์อันดี มารีนา ดอกา
ปฐมวัยได้รับการส่งเสริม ระหว่างครู เด็กปฐมวัย
การสร้างความสัมพันธ์ และผู้ปกครอง
อันดีระหว่างครู เด็ก
ปฐมวัยและผู้ปกครอง
ด้านผลลัพธ์
-ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก
ปฐมวัยมีความสัมพันธ์
อันดีระหว่างครู เด็ก
ปฐมวัยและผู้ปกครอง
มากขึ้น
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รายงานผลโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย
โครงการ/กิจกรรม

รงการระบบดูแลช่วยเหลือ
กเรียนระดับปฐมวัย
กรรม
ประชุม,แลกเปลี่ยนความรู้
ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือ
กเรียนระดับปฐมวัย

ดาเนินการตามระบบดูแล
ยเหลือนักเรียน
-รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
- การคัดกรองนักเรียน
- การส่งเสริมนักเรียน
- การป้องกัน
-การแก้ไขปัญหา
-การส่งต่อ
-เยี่ยมบ้าน
- อุปกรณ์ป้องกันโควิด1๙

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพเป็น
คนที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
งบที่ได้ งบที่ใช้ไป
3๐,000
3๐,000 ด้านผลผลิต
-เด็กปฐมวัยร้อยละ
๑๐๐ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
และพัฒนาทั้ง ร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สติปัญญา และสังคม
อย่างทั่วถึง
ด้านผลลัพธ์
-เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ มี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และ
สังคม เพิ่มขึ้น

ผลการดาเนินการ
ด้านผลผลิต
-ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก
ปฐมวัยได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและพัฒนาทั้ง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สติปัญญา และสังคม
อย่างทั่วถึง
ด้านผลลัพธ์
-ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก
ปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยได้รับ
การดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์
ทั้งทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาระดับมากขึ้นไป

จุดเด่น/ปัญหา
ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
-เด็กปฐมวัยได้รับการ นางสาว
การดูแลช่วยเหลือและ สุปราณี
ส่งเสริมพัฒนาเต็มตาม หมัดอะดัม
ศักยภาพเป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาเพิ่มขึ้น
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รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารของเด็กปฐมวัย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

รงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
งเด็กปฐมวัย
กรรม
กรรมทักษะการสื่อสาร
กษะการฟัง
ารพูด การอ่าน การเขียน
2 กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก
3 ติดตามผลการดาเนินงาน
4 ประเมินผล วิเคราะห์ สรุปผล
ะรายงาน

๑.เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการ
สื่อสารของเด็ก
ปฐมวัยมากยิ่งขึ้น

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
งบที่ได้ งบที่ใช้ไป
๕,ooo
๕,ooo ด้านผลผลิต
- เด็กปฐมวัยร้อยละ 100
ของเด็กปฐมวัยได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
สื่อสาร

ผลการดาเนินการ

ด้านผลผลิต
-ร้อยละ100 ของเด็ก
ปฐมวัยได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะการสื่อ
ที่เหมาะสมกับวัยและ
นา ไปใช้ในชีวิตประจา
ด้านผลลัพธ์
อยู่ในระดับมากขึ้น
- เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐
ด้านผลลัพธ์
ของเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา -ร้อยละ๑๐๐ ของเด็ก
ทักษะการสื่อสารมากขึ้น
ปฐมวัยมีความพึงพอใจ

จุดเด่น/ปัญหา
ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
-เด็กปฐมวัยได้รับ
นางสาว
การพัฒนาทักษะ
ชนนิกานต์
การสื่อสารอย่าง
นวลพลับ
เต็มศักยภาพ
มากขึ้น
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รายงานผลโครงการการพัฒนานักเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

รงการการพัฒนานักเรียน โดย
แหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย
กรรม
กษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์การค้า
นทรัลเฟสติวัล อาเภอ หาดใหญ่
หวัด สงขลา

๑.เพื่อให้เด็กมีทักษะ
พื้นฐานในการดารงชีวิต
อยู่ได้อย่างมีความสุขโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
งบที่ได้ งบที่ใช้ไป
๗๐,๐๐๐ 3๘,๘๘0 ด้านผลผลิต
-เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐
ได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ด้านผลลัพธ์
-เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ มี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การพัฒนาโดยใช้แหล่งเรียน
รู้อยู่ในระดับมากขึ้นไป

ผลการดาเนินการ
ด้านผลผลิต
-ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก
ปฐมวัยได้รับประสบ
การณ์ตรงจากการศึกษา
แหล่งเรียนรู้
ด้านผลลัพธ์
-ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก
ปฐมวัยมีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมการพัฒนา
โดยใช้แหล่งเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป

จุดเด่น/ปัญหา
ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
-เด็กปฐมวัยได้รับ
นางอาภา
ประสบการณ์ตรงจาก นาคะวัจนะ
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
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รายงานผลโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้ PISUTN MODEL

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
งบที่ได้ งบที่ใช้ไป
รงการพัฒนาการจัดการศึกษา 1 เพื่อให้เด็ก
51,000
51,000 ด้านผลผลิต
ดับปฐมวัยโดยใช้ PISUTN
-เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
ปฐมวัยมีพัฒนาการ
ODEL
การจัดการเรียนรู้ Active
ทุกด้านอย่างสมดุล
กรรม
Learning แบบ ไฮสโคป มี
และเต็มศักยภาพ
จัดอบรมครู,ประชุม,แลกเปลี่ยน 2 เพื่อส่งเสริมให้ครู
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
ามรู้เกี่ยวกับจัดการเรียนรู้แบบ ระดับปฐมวัยมี
และเต็มศักยภาพ
สโคป
ความรู้
จัดทาแผนการจัดประสบการณ์ ความสามารถใน
ด้านผลลัพธ์
ยเทคนิควิธีการแบบไฮสโคป
-เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
การจัดการเรียนรู้
จัดบรรยากาศในชั้นเรียนได้นา แบบ Active
การจัดการเรียนรู้ Active
วการจัดแบบ ไฮสโคป
Learning แบบ ไฮสโคป มี
Learningโดยใช้
จัดซื้อและจัดหาสื่อ และ
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
แบบไฮสโคป
คโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการ
และเต็มศักยภาพเพิ่มขึ้น
ยนรู้แบบ ไฮสโคป
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินการ

จุดเด่น/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ด้านผลผลิต
-เด็กปฐมวัยได้รับการ
-ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก
จัดการเรียนรู้ Active
ปฐมวัยได้รับการจัดการ Learning แบบ
เรียนรู้ Active Learning ไฮสโคป มีพัฒนาการ
แบบ ไฮสโคป มี
ทุกด้านอย่างสมดุล
พัฒนาการทุกด้านอย่าง และเต็มศักยภาพ
สมดุลและเต็มศักยภาพ
เพิ่มขึ้น
ด้านผลลัพธ์
-ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก
ปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้ Active
Learning แบบ ไฮสโคป
มีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลและเต็มศักยภาพอยู่
ในระดับมากขึ้นไป

ผู้รับผิดชอบ
นางสาว
ธารปภัสร์
กาญจน
โชติพัฒน์
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รายงานผลโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
โครงการ/กิจกรรม

รงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ยในสถานศึกษาระดับ
มวัย
กรรม
จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม
ยในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
- ทาสีอาคาร
- จัดป้ายนิเทศ
- จัดซื้อจัดหาแหล่งเรียนรู้
-จัดซื้อจัดหาเครื่องเล่น
าม
กิจกรรมโรงเรียนสะอาดด้วย
หนู

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยมากยิ่งขึ้น

งบประมาณ
งบที่ได้
งบที่ใช้ไป
159,000
159,000

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการ

จุดเด่น/ปัญหา
ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ผลผลิต (OUTPUT)
ผลผลิต (OUTPUT) สิ่งแวดล้อมทั้ง
นางสาวณัฐฐา
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
ภายนอกและภายใน แก้วสองศรี
สิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและ สิ่งแวดล้อมทั้งภายนอก เรือนอนุบาลได้รับการ
ภายในเรือนอนุบาลได้รับ
และภายในเรือนอนุบาล พัฒนาให้เอื้อต่อการ
การพัฒนาให้เอื้อต่อการ
ได้รับการพัฒนาให้เอื้อ เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
เรียนรู้
ต่อการเรียนรู้
ผลลัพธ์(OUT COME)
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียน และผู้ปกครอง มี
ความพึงพอใจต่อ
สิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนอยู่
ในระดับมากขึ้นไป

ผลลัพธ์(OUT COME)
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียน และผู้ปกครอง
มีความพึงพอใจต่อ
สิ่งแวดล้อม ของโรงเรียน
อยู่ในระดับมากขึ้นไป
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