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ระดับปฐมวัย
1) โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้านร่างกาย
สนองมาตรฐานที่ 1
หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมการส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขนิสัยการออกกาลังกาย การเล่นกีฬา มีความสาคัญต่อการพัฒนาสุขภาพและ
สมรรถภาพของผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ สมดุล และมีคุณภาพ มุ่งเน้นให้นักเรียน เกิดการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ด้วยการเข้าร่วมการออกกาลังกาย และการเล่นกีฬา ได้เรียนรู้ถึงความสาคัญของการฝึกฝนตนเองตามกฎ ระเบียบ และได้รบั
ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยตรงตามความถนัด ความสนใจ แสดงออกได้ตามศักยภาพ และสามารถพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพจนมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี มีความมั่นใจในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสยั ดังนั้นการจัด
กิจกรรม ส่งเสริมสุขนิสัยและสุขภาพจึงมีความสาคัญเพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและสามารถส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี
ข้อมูลฐาน % เป้าหมาย %
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสาเร็จ
วัตถุประสงค์
หัวหน้าโครงการ นางมลิวรรณ หึกขุนทด
(2562)
(2563)
1. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ ขอบข่าย :
95
96
ด้านร่างกาย
1.1 ร้อยละนักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
95
96
ผู้รับผิดชอบ นางมลิวรรณ หึกขุนทด
1.2 ร้อยละนักเรียนมีทักษะเคลื่อนไหวตามวัย
95
96
ผู้รับผิดชอบ นางมลิวรรณ หึกขุนทด
1.3 ร้อยละนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
95
96
ผู้รับผิดชอบ นางมลิวรรณ หึกขุนทด
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มต้นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
ช่วงเวลา
กิจกรรม
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
1. การมีน้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
ก.ค.63-เม.ย.64
นางมลิวรรณ
กระทรวงสาธารณสุข
2. การมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงตามวัย
ก.ค.63-เม.ย.64
1,000
“
3. ส่งเสริมพัฒนาทักษะและทดสอบสมรรถภาพทางกาย (กีฬาหนูน้อย)
มิ.ย.63-ก.ย.63
1,000
“
ก.ค.63-เม.ย.64
500
“
4. การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องนา้
5. การแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
ก.ค.63-เม.ย.64
500
“
6. การรู้จักดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนตน
ก.ค.63-เม.ย.64
500
“
7. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ก.ค.63-เม.ย.64
500
“
8. การปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย
ก.ค.63-เม.ย.64
500
“
11. ประเมิน สรุป และรายงาน
เม.ย.64
“
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
4,500
การประเมินผล/เครื่องมือ
วิธีการประเมินผล
ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้า)
(นางมลิวรรณ หึกขุนทด)
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกรกช วรรณไชย)
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2) โครงการ พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

สนองมาตรฐานที่ 2

หลักการและเหตุผล
การจัดประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และ
ความรูส้ ึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ ความรูส้ ึกที่ดีต่อตนเองและความเชื่อมั่นใน
ตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจได้แก่ การทาท่าทางตามจังหวะ เสียงดนตรี การเล่นเครื่อง
ดนตรี การร้องเพลง การเขียนภาพตามความคิดสร้างสรรค์ การฟัง การเล่าเรื่องราว การเล่นบทบาทสมมุติ การเล่นอิสระ การเล่นรายบุคคล
การเล่นเป็นกลุม่ การเล่นในห้องเรียน นอกห้องเรียนและการไปทาบุญที่วัด กิจกรรมดังกล่าวจึงมีความสาคัญต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์
และจิตใจ ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสาเร็จ
ข้อมูลฐาน % เป้าหมาย %
วัตถุประสงค์
หัวหน้าโครงการ นางสาวอนงลักษณ์ ขวัญพรหม
(2562)
(2563)
เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ ขอบข่าย :
1.1 ร้อยละนักเรียนร่าเริงแจ่มใสมีความรูส้ ึกที่ดีต่อตนเอง
ด้านอารมณ์และจิตใจ
96
97
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
นางสาวอนงลั
ก
ษณ์
ขวั
ญ
พรหม
ตามมาตรฐานการศึกษา
1.2 ร้อยละนักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
97
98
1.3 ร้อยละนักเรียนควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
95
96
1.4 ร้อยละนักเรียนชื่นชมศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
100
100
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มต้นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
ช่วงเวลา
งบประมาณ
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
ก.ค.63-มี.ค.64
2,000
1.รักษ์สิ่งแวดล้อม
นางดวงรัตน์
2. ผลงานของหนู
ก.ค.63-มี.ค.64
1,000
“
3. ท่าทางประกอบเพลง

ก.ค.63-มี.ค.64

1,000

“

4. พี่ช่วยน้อง

ก.ค.63-มี.ค.64

-

“

5. สวนของหนู

ก.ค.63-มี.ค.64

1,000

“

มี.ค.64

-

“

6.ประเมิน สรุป และรายงาน
การประเมินผล/เครื่องมือ

1.แบบสังเกต
2.แบบสัมภาษณ์

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
วิธีการประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรม
2.สัมภาษณ์นักเรียน
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร

5,000
ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้า)
(นางสาวอนงลักษณ์ ขวัญพรหม)
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกรกช วรรณไชย)
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3) โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการด้านสังคม

สนองมาตรฐานที่ 3

หลักการและเหตุผล
การจัดประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มโี อกาสปฏิสมั พันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ รอบตัวเราจากการปฏิบตั ิกจิ กรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น การทางานกับผูอ้ ื่น การปฏิบัติกิจกรรมประจาวัน การ
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ การนาหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางการอบรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย
ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546
ปลูกฝังให้เด็กมีวินัย มีรบั ผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาทีต่ นนับถือ สามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทางโรงเรียนเห็นความสาคัญ ของ
พัฒนาการทางด้านสังคมให้เกิดขึน้ กับตัวเด็ก
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสาเร็จ
ข้อมูลฐาน % เป้าหมาย %
วัตถุประสงค์
หัวหน้าโครงการ นางมลิวรรณ หึกขุนทด
(2562)
(2563)
1. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ขอบข่าย :
พัฒนาการที่ดีในสังคม 1.1 ร้อยละนักเรียนที่มีวินัย เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์
95
96
ผู้รับผิดชอบ นางมลิวรรณ หึกขุนทด
1.2 ร้อยละนักเรียนที่มีความซื่อสัตว์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
95
96
ผู้รับผิดชอบ นางมลิวรรณ หึกขุนทด
1.3 ร้อยละนักเรียนที่เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
95
96
ผู้รับผิดชอบ นางมลิวรรณ หึกขุนทด
1.4 ร้อยละนักเรียนที่ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ
95
96
ผู้รับผิดชอบ นางมลิวรรณ หึกขุนทด
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มต้นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
ช่วงเวลา
งบ
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
ประมาณ
1. บันทึกความดี
500
นางมลิวรรณ
2. ออมทรัพย์ , เก็บได้ส่งคืน
500
“
3. ช่วยพี่เก็บขยะ
ก.ค.63-มี.ค.64
“
4. วันสาคัญทางศาสนา
2,000
“
5. อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (พบครูพระ)
1,000
“
6. ประเมิน สรุป และรายงาน
มี.ค.63
“
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
4,000
การประเมินผล/เครื่องมือ
วิธีการประเมินผล
ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้า)
1.แบบสังเกต
1.สังเกตพฤติกรรม
(นางมลิวรรณ หึกขุนทด)
2.แบบสัมภาษณ์
2.สัมภาษณ์นักเรียน

3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกรกช วรรณไชย)

 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2559 โรงเรียนพระบุบา้ นหันราษฎร์ประสาท สพป.ขก.1 
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4. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการด้านสติปัญญา

สนองมาตรฐานที่ 4

หลักการและเหตุผล
การจัดประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้เรียนรูส้ ิ่งต่างๆ รอบตัวด้วยประสาท
สัมผัสทั้งห้า ผ่านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจาแนก และเปรียบเทียบจานวน มิติสมั พันธ์ และเวลา การส่งเสริมทักษะกระบวนการ
คิดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ให้เด็กมีสนใจเรียนรูส้ ิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ความสามรถในการแสดงออกหรือพฤติกรรมของการใช้ความคิด ซึ่งแต่ละคนมีความคิด
แตกต่างกัน บางคนสามารถคิดได้รวดเร็วถูกต้องเป็นขั้นตอนบางคนคิดได้ช้า ผิดพลาด สับสน แต่อย่างไรก็ตามทักษะการคิดเป็นสิ่งทีส่ ามารถ
พัฒนาและฝึกฝนได้บุคคลที่ได้รับการพัฒนาและฝึกฝนอย่างชานิชานาญก็จะมีทักษะการคิดเพิ่มมากขึน้ ดังนั้น การส่งเสริมทักษะกระบวนการ
คิด จึงจาเป็นต้องพัฒนาและฝึกฝนเด็กปฐมวัยให้มคี วามพร้อมสาหรับการเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสาเร็จ
ข้อมูลฐาน % เป้าหมาย %
วัตถุประสงค์
หัวหน้าโครงการ นางสาวอนงลักษณ์ ขวัญพรหม
(2562)
(2563)
ขอบข่าย :
เพื่อให้ผู้เรียน
มีพัฒนาการด้าน
1.1 ร้อยละนักเรียนที่สนใจเรียนรูส้ ิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการ
95
95.5
เรียนรู้
สติปัญญา
1.2 ร้อยละนักเรียนที่มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจาก
ตามมาตรฐาน
95
95.2
ประสบการณ์
ก
ารเรี
ย
นรู
้
การศึกษา
1.3 ร้อยละนักเรียนที่มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม
95
95.5
1.4 ร้อยละนักเรียนที่มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
95
96
1.5 ร้อยละนักเรียนที่มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
95
96
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มต้นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
ช่วงเวลา
กิจกรรม
ดาเนินงาน
1. การเรียนรู้จากโครงงาน
ก.ค.63-มี.ค.64
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ต.ค.63
4. คุณหนูนักเล่า
ก.ค.63-มี.ค.64
6. มุมโปรดของหนู
7.ประเมิน สรุป และรายงาน
มี.ค.64
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
การประเมินผล/เครื่องมือ
วิธีการประเมินผล

1.แบบสังเกต
2.แบบสัมภาษณ์

1.สังเกตพฤติกรรม
2.สัมภาษณ์นักเรียน
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร

งบ
ประมาณ
500
1,000
2,000
500
1,000
5,000

ผู้รับผิดชอบ
นางดวงรัตน์
“
“
“
“
“

ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้า)
(นางสาวอนงลักษณ์ ขวัญพรหม)
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกรกช วรรณไชย)
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5) โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สนองมาตรฐานที่ 5

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนการศึกษาปฐมวัย เป็นการวางรากฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กครูตอ้ งมีความรู้ ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ ทาแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก มีความ สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ใช้
เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง มีการวิจัยและ
พัฒนาการจัดการ เรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลา มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย สามารถจัดทาสารนิทัศน์และนา มาไตร่ตรอง
เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
ข้อมูลฐาน % เป้าหมาย %
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสาเร็จ
วัตถุประสงค์
(2562)
(2563)
หัวหน้าโครงการ นางมลิวรรณ หึกขุนทด
เพื่อให้ครู
ขอบข่าย :
ปฏิบัติงานตาม 1.1 ครู เ ข้ า ใจปรัชญา หลั ก การ และธรรมชาติข องการจัดการศึก ษา ปฐมวั ย และ
100
100
บทบาทหน้าที่ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
อย่างมี
1.2 ครู จั ด ท าแผนจั ด ประสบการณ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย และ
100
100
ประสิทธิภาพ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
และเกิด
บุคคล
ประสิทธิผล
1.3 ครูบริหารจัดการทีส่ ร้างวินัยเชิงบวก
100
100
1.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
100
100
1.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
100
100
หลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
1.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด
95
96
ประสบการณ์
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มต้นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
กิจกรรม
ช่วงเวลา
งบ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
ประมาณ
1. พัฒนาหลักสูตร
พ.ค.63
1,000
2. ส่งเสริมการอบรม การวิจัย ประชุมและศึกษาดูงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1,000
3. บันทึกความดีของนักเรียน
4. ผลิตสื่อการเรียนรู้
1,000
5. ประเมินพัฒนาการของนักเรียน
ก.ค.63-มี.ค.64
6. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
7. จัดมุมประสบการณ์
1,000
8.สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชน
9. จัดทาเอกสารประจาห้องเรียน
1,000
10. สรุป ประเมินผล และรายงาน
มี.ค. 64
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
5,000
การประเมินผล/เครื่องมือ
วิธีการประเมินผล
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1.แบบสังเกต
2.แบบสัมภาษณ์

1.สังเกตพฤติกรรม
2.สัมภาษณ์นักเรียน
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร

ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้า)
(นางมลิวรรณ หึกขุนทด)
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกรกช วรรณไชย)

6) โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

18

สนองมาตรฐานที่ 6

หลักการและเหตุผล
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสนองมาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 3 หลักการและเหตุผลวิทยาศาสตร์มีความจาเป็นต่อการ
ดารงชีวิตในประจาวันของมนุษย์การนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดให้เป็นคน
ที่มีเหตุผลมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักการคิดวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ทางโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทองได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัยโดยเฉพาะด้านสติปญ
ั ญาทีเ่ ป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้การอยากรู้อยากเห็น
อยากทดลองวัยแห่งการตั้งคาถามสงสัยใคร่รู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้รู้จักตั้งคาถามอย่างมีเหตุมีผลใช้ทักษะที่เหมาะสม
กับวัยรู้จักใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบทางโรงเรียน
บ้านแต่งใหญ่ (ราษฎร์ครวิทยาคาร) จึงจัดทาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนี้ขึ้น
ข้อมูลฐาน % เป้าหมาย %
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสาเร็จ
วัตถุประสงค์
(2562)
(2563)
หัวหน้าโครงการ นางสาวอนงลักษณ์ ขวัญพรหม
เพื่อให้ผู้บริหาร
1.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการใช้ภาษาที่เหมาะสมตามวัย
ปฏิบัติงานตามบทบาท
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
หน้าที่อย่างมี
1.2 นักเรียนร้อยละ 90 ตั้งคาถามใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ประสิทธิภาพและเกิด
ในทางที่เหมาะสม
ประสิทธิผล
1.3 นักเรียนร้อยละ 90ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปญ
ั หาและ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
คิดสร้างสรรค์
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มต้นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
ช่วงเวลา
งบ
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
ประมาณ
1.กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
1,000
1,000
นางสาวอนงลักษณ์
ขวัญพรหม

7. สรุป ประเมินผล และรายงาน

มี.ค. 63
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

การประเมินผล/เครื่องมือ

1.แบบสังเกต
2.แบบสัมภาษณ์

1,000

วิธีการประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรม
2.สัมภาษณ์นักเรียน
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร

ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้า)
(นางมลิวรรณ หึกขุนทด)
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกรกช วรรณไชย)
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7) โครงการ พัฒนาหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา

สนองมาตรฐานที่ 7

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือในการวางแผนการจัดประสบการณ์จดั การเรียนรู้
ให้แก่เด็ก ทาให้เด็กได้เรียนรูต้ ามจุดประสงค์ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทได้จัดประสบการณ์การ
เรียนรูห้ ลากหลายวิธี ได้แก่ การเรียนรู้จากการปฏิบัตจิ ริง การสังเกต การทดลอง การจดจา การศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น ดังนั้นสื่อการ
เรียนรู้กเ็ ป็นสิ่งสาคัญในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก ดังนั้น โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 จึงสนับสนุน
ให้มีการจัดหา และผลิตสื่อเพื่อให้ครูผสู้ อนสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ข้อมูลฐาน % เป้าหมาย %
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสาเร็จ
วัตถุประสงค์
(2562)
(2563)
หัวหน้าโครงการ นางมลิวรรณ หึกขุนทด
เพื่อให้สถานศึกษา
ขอบข่าย :
มีการจัดการศึกษาตาม
1.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัตไิ ด้
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
หลักสูตรระดับปฐมวัย
อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
1.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มสี ่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
การศึกษาปฐมวัยตามเป้าหมาย
1.3ร้อยละการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยตามเป้าหมาย
1.4 ร้อยละการสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นตามเป้าหมาย
1.5 ร้อยละการจัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาการเด็กอย่างรอบ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ด้านตามเป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มต้นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
ช่วงเวลา
งบ
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ดาเนินงาน
ประมาณ
1. จัดทาประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
พ.ค.63
1,000
2. จัดทาแผนพัฒนาโรงเรียน และแผนปฏิบัติการโรงเรียน
พ.ค. 63
1,000
3. จัดระบบข้อมูลสาระสนเทศ และพัฒนาคุณภาพ
1,000
ก.ค.63-มี.ค.64
4. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
1,000
5. จัดทารายงานประจาปี (SAR)
มี.ค. 64
1,000
6. สรุป ประเมินผล และรายงาน
มี.ค. 64
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
5,000
การประเมินผล/เครื่องมือ
วิธีการประเมินผล

 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

1.แบบสังเกต
2.แบบสัมภาษณ์

1.สังเกตพฤติกรรม
2.สัมภาษณ์นักเรียน
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร

ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้า)
(นางมลิวรรณ หึกขุนทด)
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกรกช วรรณไชย)
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8) โครงการ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง สนองมาตรฐานที่ 8
หลักการและเหตุผล
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นสิ่งที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบเพือ่ คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพ
ของสถานศึกษา ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของ คณะครู ผู้บริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา ผูน้ าชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นานักเรียน ในการดาเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษา
กาหนดโดยยึดแนวมาตรฐานของกระทรวงศึกษาที่และของ สมศ.บูรณาการในการจัดทามาตรฐานของสถานศึกษา
เพื่อให้การบริหารจัดการสถานศึกษา มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียนจึงได้จดั ทาโครงการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมขึ้น ในการยกระดับคุณภาพนักเรียน คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหาร และคุณภาพโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาและมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อมูลฐาน % เป้าหมาย %
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสาเร็จ
วัตถุประสงค์
(2562)
(2563)
หัวหน้าโครงการ นางสาวอนงลักษณ์ ขวัญพรหม
เพื่อให้สถานศึกษา
ขอบข่าย :
มีระบบการประกัน
1.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
คุณภาพภายในที่
1.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
เข้มแข็งมี
สถานศึกษา ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
ประสิทธิภาพ

สถานศึกษา
1.3 จัดระบบข้อมูลสาระสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
1.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.5 นาผลการประเมินผลคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มต้นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
ช่วงเวลา
กิจกรรม
ดาเนินงาน
1. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
2. จัดทาแผนปฎิบตั ิการประจาปี
ก.ค.63-มี.ค.64
3. การนิเทศภายใน
4. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
5. จัดทารายงาน (SAR)
มี.ค. 64
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

งบ
ประมาณ
1,500
1,000

ผู้รับผิดชอบ

2,500

 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

การประเมินผล/เครื่องมือ

1.แบบสังเกต
2.แบบสัมภาษณ์

วิธีการประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรม
2.สัมภาษณ์นักเรียน
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร

ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้า)
(นางสาวอนงลักษณ์ ขวัญพรหม)
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกรกช วรรณไชย)
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9) โครงการ สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สนองมาตรฐานที่ 9
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้มี
การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เพิ่มโอกาสให้กับ
เด็กได้ศึกษาเรียนรู้ อย่างมีความสุข ทั้งในสถานศึกษาและศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในท้องถิ่น จนสามารถนาเอามวลความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ขึ้น
ข้อมูลฐาน % เป้าหมาย %
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสาเร็จ
วัตถุประสงค์
(2562)
(2563)
หัวหน้าโครงการ นางมลิวรรณ หึกขุนทด
เพื่อให้สถานศึกษา
ขอบข่าย :
มีระบบการประกัน
1.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
คุณภาพภายในที่
สถานศึกษา
เข้มแข็งมี
1.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ประสิทธิภาพ

สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มต้นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
ช่วงเวลา
กิจกรรม
ดาเนินงาน
1. พัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา โดยศึกษาอย่างมีขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้
ก.ค.63-มี.ค.64
ภายนอกสถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและ
ดาเนินการตามขั้นตอนตามที่กาหนด
4. ก้ากับ ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานในข้อ 3 และน้าผลไป
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. การสรุปรายงานผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทังภายในและ
มี.ค. 64
ภายนอกสถานศึกษาระดับปฐมวัย
6. ก้าหนดแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
ก.ค.63-มี.ค.64
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

งบ
ประมาณ
2,000
-

ผู้รับผิดชอบ

1,000
-

 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

8. มีการสรุปองค์ความรู้ที่จ้าเป็น (Knowledge Mapping) ที่ได้จากการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูต้ ามแนวทางที่ก้าหนดไว้ในข้อ 1
9. มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ร่วมกันกับบุคลากรภายนอกสถานศึกษา เช่น ครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
การประเมินผล/เครื่องมือ
วิธีการประเมินผล

1.แบบสังเกต
2.แบบสัมภาษณ์

1.สังเกตการร่วมกิจกรรม
2.สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. แบบสอบถามความพึง ในการร่วมกิจกรรม
3.ประเมินความพึงพอใจ
พอใจ

มี.ค. 64

-

ก.ค.63-มี.ค.64

2,000

23
5,000
ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้า)
(นางมลิวรรณ หึกขุนทด)
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกรกช วรรณไชย)
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10) โครงการ พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
สนองมาตรฐานที่ 10

หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการเป็นกลไกพื้นฐานสาคัญที่จะทาให้ภารกิจของสถานศึกษา ประสบความสาเร็จมีประสิทธิภาพ การกระจาย
อานาจการบริหารและจัดการศึกษาไปยังคณะครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาจึงจาเป็นต้องสร้างกลไกการ
บริหารนาไปสู่ความสาเร็จ กลไกที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาอีกประการหนึ่งคือการจัดโครงการ กิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งผลสัมฤทธิ์ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีดัชนีชี้วัดความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท จึงได้นาเสนออัตลักษณ์
โรงเรียนเสริมสร้างวินัย และเอกลักษณ์ ของโรงเรียน คือ นักเรียนมีวินัย จึงได้จัดทาโครงการ กิจกรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา และเพื่อสนองต่อมาตรฐานการศึกษา
ที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 และ 1.2
ข้อมูลฐาน % เป้าหมาย %
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสาเร็จ
วัตถุประสงค์
(2562)
(2563)
หัวหน้าโครงการ นางสาวอนงลักษณ์ ขวัญพรหม
เพื่อให้สถานศึกษามีการ ขอบข่าย:
พัฒนาสถานศึกษาให้
1.1 จัดโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียน
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
บรรลุเป้าหมายตาม
1.2 ผลการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียน
95
96
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นที่กาหนดขึ้น
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มต้นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
กิจกรรม
ช่วงเวลาดาเนินงาน งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
2,000
1.จัดท้าโครงการ กิจกรรม ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
นางดวงรัตน์

แผนปฏิบัติการประจ้าปีของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก
2.โครงการ กิจกรรมสอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้น
เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และ
ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
3.บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องและเด็กได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์
โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษาก้าหนดอย่างครบถ้วน

ก.ค.63-มี.ค.64

1,000

“

1,000

“

 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

4.การด้าเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และจุดเน้น

ของสถานศึกษาปฐมวัยที่ได้รับการก้ากับติดตาม และนิเทศ
อย่างสม่้าเสมอ
5. สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการด้าเนินงานโครงการ
กิจกรรม ที่สนับสนุนส่งเสริมเด็กที่บรรลุตามปรัชญา
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย
6. ผลการด้าเนินงานบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และจุดเน้นของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1,000

“

-

“

-

“

5,000
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การประเมินผล/เครื่องมือ
1. แบบสังเกต
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ

วิธีการประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม
2.สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการร่วมกิจกรรม
3.ประเมินความพึงพอใจ

ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้า)
(นางสาวอนงลักษณ์ ขวัญพรหม)
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกรกช วรรณไชย)

 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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11) โครงการ พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สนองมาตรฐานที่ 11
หลักการและเหตุผล
การจัดทาโครงการ กิจกรรม พิเศษตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพที่สูงขึ้น นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้น มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทจึงได้จัดทาโครงการ กิจกรรมพิเศษนี้ขึ้นเพื่อสนองต่อมาตรฐาน
การศึกษาที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 11.1,11.2
ข้อมูลฐาน % เป้าหมาย %
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสาเร็จ
วัตถุประสงค์
(2562)
(2563)
หัวหน้าโครงการ นางมลิวรรณ หึกขุนทด

เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
1.1 จัดโครงการพิเศษ ด้านส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย
ตามนโยบายจุดเน้น
ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 1.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
และส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

95

96

ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มต้นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
ช่วงเวลา
กิจกรรม
งบประมาณ
ดาเนินงาน

1,000

นางมลิวรรณ

2,000

“

-

“

1,000

“

1,000

“

มี.ค. 64

-

“

มี.ค. 64

-

“

1.ศึกษา วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายของ

ต้นสังกัดตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา แนวทางการจัด
การศึกษาปฐมวัยในการจัดท้าแผนงาน โครงการ กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
2.โครงการ กิจกรรมที่จัดขึนตอบสนองนโยบายตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา อย่างน้อย ๒ โครงการหรือกิจกรรมต่อปี
การศึกษา
3.การด้าเนินงานโครงการ กิจกรรมที่จัดขึน เป็นระบบตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA)
4.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน พ่อแม่
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องต่อการด้าเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมที่จัดขึน
6. การนิเทศ ติดตามการด้าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
7. สรุปโครงการ กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงสัมฤทธิผลของ
โครงการ กิจกรรมตอบสนองนโยบาย และตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาระดับปฐมวัย บรรลุผลตาม
เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.63-มี.ค.64

 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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กิจกรรม

9.บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมและพึงพอใจต่อผลการ

ด้าเนินงานโครงการกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา ระดับปฐมวัย
10.ผลที่เกิดขึนจากการด้าเนินงานโครงการ กิจกรรมที่
ตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย เกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่
สถานศึกษาและหรือชุมชนรอบสถานศึกษา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
การประเมินผล/เครื่ องมือ
1. สารวจการเข้าร่วมกิจกรรม
2. เกณฑ์ประเมินพฤติกรรมตาม
ตัวบ่งชี้
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการ
ประเมินรายบุคคลรายห้องเรียน/
รายมาตรฐาน
4. เครื่องมือประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมินผล
1. สังเกต
2. สัมภาษณ์
3. ตรวจสอบร่องรอย/หลักฐาน
การจัดกิจกรรม

ช่วงเวลา
ดาเนินงาน
ก.ค.63-มี.ค.64

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

“

-

“

มี.ค. 64

5,000
ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้า)
(นางมลิวรรณ หึกขุนทด)
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกรกช วรรณไชย)
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