ส่วนที่ 4
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ

ที่

แบบสรุปแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2562
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

1

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net / NT

50,000

นายชาญ ยอดประทุม

2

พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย
ฝึกทักษะพื้นฐานวิชาชีพเพื่อการวางแผนในอนาคต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน
ตามช่วงวัย
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV/DLIT)
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย
นิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินงานตามนโยบาย

8,000

นายจรัญ มุสิกา

35,000

นายศรายุทธ เชื้ออัญ

10,000

นายธานินทร์ วรรณสาร

2,000

นายสมใจ คัสกรณ์

80,000

นางพนาพร ภูจอมจิตร

30,000

นายสุวรรณ มูลปลา

30,000

นางจินตนา คาก้อน

100,000

นายสดใส ภูเนตร

50,000

นายวัลลภ ภูจอมจิตร

60,000

นายพยุงค์ ทองคา

12 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
มหกรรมตุ้มโฮม กีฬา เปิดบ้านวิชาการ ครั้งที่ 5
13
ตามนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ท่าคันโทโมเดล
14 พัฒนางานสารสนเทศเพื่อระบบบริหารจัดการศึกษา

25,000

นางดารุณี เสนาวัง

60,000

นายสุวรรณ มูลปลา

12,440

จ.ส.อ.นพพร นวลจันทร์

15 โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน น่าทางาน

50,000

นายดาวเรือง สิงหราช

3
4
5
6
7
8

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
9
ศึกษา/ลูกจ้าง
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจของข้าราชการครูและ
10
บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง
11 พัฒนาผู้เรียนตามค่านิยมหลัก 12 ประการ

รวม

หน้า

ชื่อโครงการ :
แผนงาน :
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 :

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net / NT
วิชาการ
เป้าหมายที่ 1 นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ : เป้าหมายที่ 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
ขึ้นไป), NT (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ขึ้นไป)
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายชาญ ยอดประทุม และวิชาการศูนย์ ๔ กลุ่มสาระฯ
ลักษณะโครงการ :
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ :
16 พฤษภาคม 256๒
งบประมาณที่ใช้ :
50,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวดที่ ๔
แนวทางจัดการศึกษา มาตราที่ ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 5 กาหนดให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร โดยมีตัวบ่งชี้ที่สาคัญคือ (1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์ ( 2. )ผลการประเมินสมรรถนะสาคั ญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (3.) ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (4.) ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนั้นศูนย์เครือข่าย ฯ
ท่าคันโท จึง ได้จัดทาโครงการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( O – NET ,NT )ให้ได้เป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียน ในสังกัดให้
สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5
2. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทาแบบทดสอบตามมาตรฐานการ เรียนรู้ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ
3. เพื่อส่งเสริมพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลให้เป็นกลไกในการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน

3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1 โรงเรียนทุกแห่งในศูนย์เครือข่าย ฯ มีเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามตัวชี้วัดเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ ผู้เรียน
2. ครูทุกกลุ่มสาระมีความรู้ ความสามารถในการจัดทาแบบทดสอบตาม มาตรฐานการเรียนรู้ และ
แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ
3. ศูนย์เครือข่าย ฯ มีเครื่องมือสาหรับ ประเมินคุณภาพผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทั้ง 4 กลุ่ม สาระการเรียนรู้
เชิงคุณภาพ
1 โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย ฯ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้น ป.6, ม.3 ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5
2. โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย ฯ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(NT) ชั้น ป.3 ทั้งสามด้าน สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10
3. ครูผู้สอนทั้ง 4 กลุ่มสาระหลัก มีเครื่องมือที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ ผู้เรียน
4. กิจกรรมดาเนินการ
4.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – NET, NT
4.1.1 ประชุมวางแผน
4.1.2 เสนอโครงการ
4.1.3 ออกแบบและจัดทาเครื่องมือ
4.1.4 นิเทศและกากับติดตามตามตาราง
4.1.5 วัดผลระหว่างการดาเนินกิจกรรม
4.1.6 วัดและประเมินประเมินผลการดาเนินโครงการ
4.1.7 รายงานผลการดาเนินการตามโครงการ
5. งบประมาณ
งบประมาณจานวน 50,000 บาท จากเงินอุดหนุนรายหัว/งบพัฒนาผู้เรียน
ตารางการปฏิบัติงาน
ที่

กิจกรรม

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ

ระยะเวลา/
สถานที่

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O – NET, NT
- ประชุมวางแผน
- เสนอโครงการ
- จัดทาเครื่องมือ ( แผนการสอน
ตามตัวชี้วัด ,ออกแบบเครื่องมือ)
- ประชุมครูในศูนย์ทั้งหมด
- นิเทศติดตามการสอนครั้งที่ 1
- ทดสอบ / ประเมิน ครั้งที่ 1
- นิเทศติดตามการสอนครั้งที่ 2
- ทดสอบ / ประเมิน ครั้งที่ 2

-

-

2 พ.ค. 60
8 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60

2,500
2,500
-

19 พ.ค. 60
1-2 มิ.ย. 60
29 ส.ค. 60
10 ก.ย.. 60
10 ธ.ค.60

- จัดแสดงนิทรรศการและแสดงผล
งาน
- รายงานผลการดาเนินงาน
รวม

5,000
5,000
20,000

นายชาญ ยอดประทุม
ครูวิชาการศูนย์ 4 กลุ่มสาระ
ฯ

13-14 ธ.ค. 60
22 มี.ค. 60

5,000

45,000

50,000

6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
วิธีการวัด / การประเมินผล
1. ผลการทดสอบ n-t ในระดับชั้น ป. 3 แบบการนิเทศกากับติดตาม
2. ผลการทดสอบ O-NET นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3

เครื่องมือที่ใช้
แบบทดสอบ NT , O- NET

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียน ป.3 ของศูนย์เครือข่าย ฯ ท่าคันโท มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบ NT สูงขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 10
7.2 นักเรียน ป.6 และ ม.3 ของศูนย์เครือข่าย ฯ ท่าคันโท มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – NET สูงขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 5

ลงชื่อ.........................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายชาญ ยอดประทุม)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บารุง

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายชาญ ยอดประทุม )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนสร้างรัฐราษฎร์บารุง
รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายสุวรรณ มูลปลา )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง
ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ชื่อโครงการ :
แผนงาน :
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 :

พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย
วิชาการ
เป้าหมายที่ 1 นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ : เป้าหมายที่ 4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคนอ่านออกเขียนได้ 100 %
โดยมีการประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายจรัญ มุสิกา
ลักษณะโครงการ :
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ :
ตลอดปีการศึกษา 2562
งบประมาณที่ใช้ :
8,000 บาท
..............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการดาเนินการให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

อ่ า นออกเขี ย นได้ ทุ ก คน ให้ ป ลอดการอ่ า นไม่ อ อกเขี ย นไม่ ไ ด้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานจึงได้วางแนวปฏิบัติในการดาเนินงานโดยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได้กากับดูแล
ติดตามการดาเนินงานหน่วยปฏิบัติที่สาคัญคือสถานศึกษาจะต้องมีข้อมูลนักเรียน คัดกรองนักเรียนและ
จัดกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ มีการวัดผลประเมินผลที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้นักเรียนได้
มีความรู้ความสามารถในการอ่านและการเขียน เพื่อจะได้เป็นพื้นฐานและเครื่องมือในการเรียนรู้รายวิชาสาระอื่น
ต่อไป ทางศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโทจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียน
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมด้านการอ่านและการเขียนแก่นักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างเข้มข้นและเป็นรูปธรรม
2.3 เพื่อพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้และมีความสามารถในการสื่อสาร
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคน อ่านออกเขียนได้ทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคน มีความรู้ความสามารถในทักษะการใช้ภาษาไทย อ่านออก เขียน
ได้และสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ

4. กิจกรรมและปฏิทินการดาเนินงาน
กิจกรรม
- จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติ
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียน
- คณะกรรมการพัฒนาการอ่านออก

ปฏิทินการดาเนินงาน
16 เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562

พฤษภาคม –มิถุนายน 256

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
นายจรัญ มุสิกา
นายจรัญ มุสิกา

นายจรัญ มุสิกา

เขียนได้ของนักเรียนกาหนดกิจกรรม
การพัฒนานักเรียนด้านแผนการอ่าน
และการเขียน
- โรงเรียนดาเนินการพัฒนาผู้เรียนด้าน พฤษภาคม –มีนาคม 2562
การอ่านละการเขียน
- ศูนย์เครือข่ายออกนิเทศ กากับ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ติดตาม
- โรงเรียนรายงานผลการดาเนินงาน
เดือนละ 1 ครั้ง
ต่อศูนย์เครือข่าย
- สรุปรายงานผลและปรับปรุงพัฒนา กันยายน 2562,มีนาคม 2563
- เสนอรายชื่อครู ผู้มีผลงานดีเด่น รับ
รางวัลในงานวันครูแห่งชาติ

นายจรัญ มุสิกา
นายจรัญ มุสิกา
นายจรัญ มุสิกา
นายจรัญ มุสิกา
นายจรัญ มุสิกา

5. งบประมาณ
งบประมาณจานวน 8,000 บาท จากงบอุดหนุนรายหัวของนักเรียน
ที่
รายการ
งบประมาณ
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1. ค่าจัดทาแผนพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
1,000
1,000
ของนักเรียน
2. ค่าออกนิเทศ กากับ ติดตาม
3. ค่าจัดทาเครื่องมือการทดสอบ การอ่าน
5,000
5,000
การเขียน
4. ค่าจัดทารายงานผลการพัฒนาการอ่าน
1,000
1,000
การเขียน
5. ค่าจัดทาโล่ เกียรติบัตร ให้ครู ป.1
1,000
1,000
รวมงบประมาณ
8,000
8,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

วิธีการวัด/การประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคน อ่าน
ออกเขียนได้ทุกคนร้อยละ 100

1. ทดสอบการอ่านการเขียน

แบบทดสอบการอ่านและการเขียน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของศูนย์เครือข่าย
2. นักเรียนมีพื้นฐานทักษะในการเรียนรู้รายวิชาสาระอื่นๆ
3. นักเรียนปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายจรัญ มุสิกา)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายชาญ ยอดประทุม )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนสร้างรัฐราษฎร์บารุง
รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายสุวรรณ มูลปลา )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง
ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ชื่อโครงการ :

ฝึกทักษะพื้นฐานวิชาชีพเพื่อการวางแผนในอนาคตของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนงาน :
วิชาการ
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 : เป้าหมายที่ 4. นักเรียนมีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ : เป้าหมายที่ 5 นักเรียนชั้น ม.1-3 ร้อยละ 85 มีทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ
เพื่อการวางแผนอาชีพในอนาคต
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายศรายุทธ เชื้ออัญ
ลักษณะโครงการ :
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ :
ตลอดปีการศึกษา 2562
งบประมาณที่ใช้ :
35,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดโดยมีเป้าหมายอย่างน้อยนักเรียนร้อยละ ๘๕ ได้รับการฝึกทักษะทาง
วิชาชีพ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจ สามารถเลือกเรียนและฝึกทักษะที่ตนเองสนใจ อีกทั้ง
เพื่อส่งเสริมการเรียนสายอาชีพรองรับตลาดแรงงานในอนาคตอีกด้ว ย ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อาเภอท่าคันโทจึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพแก่นักเรียน
2.2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากสถาบัน องค์กรอื่นในการจัดการศึกษา
2.3 เพื่อสนองนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับ
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคัน
โทร้อยละ 85 เป็นอย่างน้อยได้รับการฝึกทักษะวิชาชีพที่สนใจและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียนผ่านการฝึกทักษะวิชาชีพทุกคนและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

4. กิจกรรมและปฏิทินการดาเนินงาน
กิจกรรม
-จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัติ
-ดาเนินงานตามโครงการ
- แจ้ง รร.ในสังกัด สารวจความต้องการ นร.
- ติดต่อสถาบันฯ วิทยาลัยที่มีความพร้อมใน
การสอนวิชาชีพ
- กาหนดวัน เวลา ในการฝึกอบรม,สอน
- ประเมินผล สรุป รายงาน

ปฏิทินการ
ดาเนินงาน
20 เม.ย.60

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

นายศรายุทธ เชื้ออัญ

16 พ.ค.60.
25 พ.ค. 60

3,000

นายศรายุทธ เชื้ออัญ
กรรมการกลุ่มทุกคน

มิ.ย.-ก.ค.60
ส.ค.60

30,000
2,000

5. งบประมาณ
งบประมาณจานวน 35,000 บาท จากเงินอุดหนุนรายหัว/งบพัฒนาผู้เรียน
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่
รายการ
*งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. ค่าติดต่อประสานงาน
3,000
3,000
2. ค่าดาเนินงาน อบรม 2 วัน
30,000
10,000
20,000
3. ค่าวัสดุในการสรุปผลและรายงาน
2,000
2,000
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
-ร้อยละจานวนนักเรียนที่ผ่านการฝึก

วิธีการวัด / การประเมินผล
สังเกต, สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
-แบบบันทึกผลการสังเกต

ทักษะวิชาชีพ

แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดผ่านการฝึกทักษะวิชาชีพที่ตนสนใจทุกคน
7.2 นักเรียนมีทักษะวิชาชีพติดตัวและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
7.3 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายศรายุทธ เชื้ออัญ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายชาญ ยอดประทุม )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนสร้างรัฐราษฎร์บารุง
รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายสุวรรณ มูลปลา )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง
ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ชื่อโครงการ :
แผนงาน :
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 :

พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนตามช่วงวัย
วิชาการ
เป้าหมายที่ 1 นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ : เป้าหมายที่ 6 นักเรียนมีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายธานิน วรรณสาร
ลักษณะโครงการ :
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ :
มกราคม 2562
งบประมาณที่ใช้ :
40,000 บาท
..............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนด “ ยุทธศาสตร์ 2555 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มุ่งปฎิรูป ระบบ
ความรู้ของสังคมไทยเพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล และการเตรียมความ พร้อมของประชาชนสู่
ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 โดยมาตรการสาคัญ ประการหนึ่ง ได้แก่ การรณรงค์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศหลัก เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก เพื่อให้คนไทยสามารถ
สื่อสารและเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้อย่ างกว้างขวางไร้พรหมแดน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการทางานของ

อาเซียน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียน ข้อที่ 34 ว่า ภาษาที่ใช้ในการทางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ
( The working language of ASEAN shall be English ) กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนดนโยบายเร่งด่วนใน
การส่งเสริมการ เรียนรู้ภาษาอังกฤษในหมู่นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนทั่ว ไป ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง ของ
โลกควบคู่ไปกับภาษาถิ่นและภาษาประจาชาติของตน โดยกาหนดให้พ.ศ. 2555 เป็นปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ คนไทยมีความกล้าและสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอั งกฤษ ก่อให้เกิดการเปิด
โลกทัศน์การเรียนรู้อย่างกว้างขวางไร้พรหมแดน สามารถสร้าง ศักยภาพและความพร้อมของประชาชนในการ
ก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีความรอบรู้และการแข่งขัน ในเวทีโลกอย่างมั่นใจ จากนโยบายดังกล่าวศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท จึงกาหนดโครงการทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนตามช่วงวัยเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคัน ได้ระดมสรรพกาลังจากทุกภาค
ส่วน ของสังคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมผนึกความร่วมมือในการพัฒนาความสามารถของ นักเรียน
ครูผู้บริหารและบุคลากรทุกคน
เพื่อพร้อมเป็นพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติและภูมิภาคในอนาคต
ดั ง นั้ น ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอ าเภอท่ า คั น โท ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) สาหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ O-Net และสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ขึ้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ
ของโรงเรียนในอาเภอท่าคันโท ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับ ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ของนั กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
2. เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
3. เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับการพัฒนาในการวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหาข้อสอบ O-Net

3. เป้าหมาย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อาเภอ
ท่าคันโท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษ
มีความคุ้นเคยรูปแบบของข้อสอบ มีความมั่นใจในการสอบเพิ่มขึ้น และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในเขตรับ ผิดชอบของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีความรู้ในการวิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหาของ
ข้อสอบ O-Net
4. กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมนักเรียน รูปแบบกิจกรรม แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ดังนี้
ฐานที่ 1 Conversation
ที่ห้องภาษาอังกฤษ
ฐานที่ 2 Reading Comprehension ที่ห้องสานฝัน
ฐานที่ 3 Grammar
ที่ห้องสานฝัน
ฐานที่ 4 Vocabularies
ที่หอประชุม
ฐานที่ 5 Miscellaneous
ที่หอประชุม
5. ระยะเวลา /สถานที่ดาเนินงาน
1. กิจกรรมพัฒนาครู ระหว่างวันที่ 13–14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 สถานที่ โรงเรียน
ท่าคันโทวิทยายน อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
2. กิจกรรมนักเรียน ระหว่างวันที่ 28–29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 สถานที่ โรงเรียน
ท่าคันโทวิทยายน อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
6. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. เสนอโครงการต่อคณะกรรมศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
2. นาโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว เสนอต่อประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอาเภอท่าคันโท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เพื่อขออนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะทางาน/กาหนดแนวทางการจัดค่าย
4. ประสานวิทยากร/กาหนดวันเวลาเข้าค่าย
5. ประชุมคณะทางาน/สร้างเครื่องมือและหลักสูตรประกอบการเข้าค่าย
6. ดาเนินการจัดค่ายภาษาอังกฤษ
7. สรุป รายงานผล

7. ปฏิทินการดาเนินงาน
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 ประชุม วางแผน จัดทาร่าง
โครงการ
2

3

4

5

6

7

กาหนดเวลา

ผู้รับผิดชอบ

นายสุรเนตร เนตรมุข
และคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายฯ
อาเภอท่าคันโท
นาโครงการที่ผ่านความ
21 ธันวาคม 2559
นายสุรเนตร เนตรมุข
เห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว
และคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายฯ
เสนอ เพื่อขออนุมัติ
อาเภอท่าคันโท
แต่งตั้งคณะทางาน/กาหนด
24 ธันวาคม 2559
นายสุรเนตร เนตรมุข
แนวทางการเข้าค่าย
และคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายฯ
อาเภอท่าคันโท
ประสานงานกับหน่วยงาน
5 มกราคม 2562
นายสุรเนตร เนตรมุข
ที่เกี่ยวข้อง
และคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายฯ
อาเภอท่าคันโท
ประชุมคณะทางาน/สร้าง
11 มกราคม 2562
นายสุรเนตร เนตรมุข
เครื่องมือและหลักสูตร
และคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายฯ
ประกอบการเข้าค่าย
อาเภอท่าคันโท
ดาเนินการเข้าค่าย
นายสุรเนตร เนตรมุข
- กิจกรรมครู
13-14 มกราคม 2562 และคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายฯ
- กิจกรรมนักเรียน
28-29 มกราคม 2562 อาเภอท่าคันโท
สรุป และรายงานผล

16 ธันวาคม 2559

30 มกราคม 2562

นายสุรเนตร เนตรมุข
และคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายฯ
อาเภอท่าคันโท

8. งบประมาณ
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนตามช่วงวัย จานวน 40,000 บาท

9. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (งบประมาณ 40,000 บาท)
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
และรายละเอียดการใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น ระยะเวลา
งบประมาณ
ปฏิบัติ
โครงการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษของ
13-14
นักเรียนตามช่วงวัย
มกราคม
- ค่าอาหารกลางวัน และ
6,000
2562
อาหารว่างในการเข้าค่ายฯ
สาหรับครูผู้สอน
และ
ภาษาอังกฤษ 25 คนๆ ละ
120 บาท เวลา 2 วัน
28-29
(25 x 120 x 2)
มกราคม
- ค่าอาหารกลางวัน และ
24,000
2562
อาหารว่างในการเข้าค่ายฯ
สาหรับนักเรียน 150 คนๆ
ละ 80 บาท เวลา 2 วัน
(150 x 80 x 2)
- ค่าอาหารกลางวัน และ
7,200
อาหารว่างสาหรับวิทยากร
และคณะทางาน 30 คนๆ
ละ 120 บาท เวลา 2 วัน
(30 x 120 x 2)
- ค่าตอบแทนวิทยากร
2,800
รวม
2,800 37,200
รวมทั้งสิ้น
40,000
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
10. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 150 คนได้รับความรู้
และทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

วิธีการวัดประเมินผล
- การทดสอบ
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์

ผู้รับผิดชอบ
นายสุรเนตร เนตรมุข
และคณะกรรมการ
ศูนย์เครือข่ายฯ
อาเภอท่าคันโท

เครื่องมือวัด
- แบบทดสอบ
- แบบสังเกต
- แบบ

ในการสอบ (O-NET)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 150 คน มีความคุ้นเคย
และมั่นใจในการทาข้อสอบ(O-NET)
- ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับความรู้ในการ
วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหาข้อสอบ (O-NET)

- สอบถามความ
พึงพอใจ

สัมภาษณ์
- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการทาข้อสอบ
O-NET และบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ
3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีความรู้ในการวิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหาของข้อสอบ O-Net

ลงชื่อ………………………………………................ผู้เสนอโครงการ
(นายธานิน วรรณสาร)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 170 )

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายชาญ ยอดประทุม )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนสร้างรัฐราษฎร์บารุง
รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายสุวรรณ มูลปลา )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง
ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ชื่อโครงการ :
แผนงาน :
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 :

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
งานวิชาการ
เป้าหมายที่ 1 นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ : เป้าหมายที่ 10 โรงเรียนทุกแห่งในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อาเภอท่าคันโท เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา
และการอ่านการเขียนสาหรับเด็กปฐมวัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางพนาพร ภูจอมจิตร , นางสาลี ภูติโส
ลักษณะโครงการ :
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ :
16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2561
งบประมาณที่ใช้ :
80,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ ง
พัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม
และ สติปัญญา อย่างเต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ โดยการกาหนดหลักการ คุณภาพ
ขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้ และกลไกที่จะกากับดูแลส่งเสริมอย่างใกล้ชิด มีการส่งเสริม สนับสนุนบทบาท
ของสถาบันครอบครัวในการเลี้ยงดู โดยเฉพาะการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย

ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในแนวปฏิบัติ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท
จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยเน้นการมี
ส่ว นร่ ว มของครูป ฐมวัย ของทุกโรงเรี ยนในศูนย์เครือข่าย โดยการประสานงานของครูวิช าการประจาศูนย์
เครือข่าย บทบาทของโรงเรี ยนศูน ย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย และ
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะส่งผลไปสู่
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และมีความพร้อมด้านการอ่าน – เขียนในการเรียนระดับขั้นพื้นฐานต่อไป
2.2 ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักที่ถูกต้องต่อการเตรียมความพร้อมในระดับ
ปฐมวัย
2.3 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยมีคุณภาพในการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย ของ สพฐ
2.4 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในศูนย์เครือข่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่
ประสบผลสาเร็จในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
3. เป้าหมาย
3.1 เด็กปฐมวัย มีความพร้อมทุกด้านเหมาะสมตามวัย และมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้นไป
3.2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการจัดประสบการณ์ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
3.3 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในศูนย์เครือข่ายทุกโรง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย
3.4 ครูปฐมวัยในศูนย์เครือข่าย ได้ไปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอย่างน้อย จานวน 1 ครั้ง
4.กิจกรรมและปฏิทินการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม / รายละเอียด / เกณฑ์การจัดสรร

งบประมาณที่ได้รับ
ศูนย์
5,000

1. ประชุม/จัดทาแผนการจัดประสบการณ์ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
ปีการศึกษา 2562
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ /กระบวนการ 20,000

โรงเรียน
-

-

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

เมษายน
2562

นางพนาพร

พฤษภาคม

นางพนาพร

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ถึงขีดสุดศักยภาพ
ของผู้เรียน
3. นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงาน ตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา
4. การสัมมนาศึกษาดูงาน ของครูปฐมวัยในศูนย์
เครือข่าย

2562
5,000

50,000

-

-

สิงหาคม
2562

นางพนาพร

กันยายน
2562

นางพนาพร

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1 เด็กปฐมวัย มีความพร้อมทุกด้านเหมาะสม
ตามวัย และมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นไป
1.2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคน มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความตระหนักในการจัด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักภาพ
1.3 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในศูนย์
เครือข่ายทุกโรง มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย
1.4 ครูปฐมวัยในศูนย์เครือข่าย ได้ไปศึกษาดู
งานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างน้อย จานวน 1 ครั้ง

วิธีการวัด / การประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

นิเทศ กากับ ติดตาม สังเกต แบบบันทึก แบบสังเกต
ทดสอบ
แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์
นิเทศ กากับ ติดตาม สังเกต แบบบันทึก แบบสังเกต
ทดสอบ
แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์
นิเทศ กากับ ติดตาม สังเกต แบบบันทึก แบบสังเกต
ทดสอบ
แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์
นิเทศ กากับ ติดตาม สังเกต แบบบันทึก แบบสังเกต
ทดสอบ
แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมส่งเสริมและพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม
และ สติปัญญา ตลอดจนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน-เขียน ให้มีตวามพร้อมและมีพัฒนาเหมาะสม
ตามวัยอย่างเต็มศักยภาพ และสอดคล้องกับองค์ความรู้พัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย
5.2 ครูปฐมวัยในศูนย์เครือข่ายได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้เด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายทุกโรงได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการ
ตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย
5.4 ครูปฐมวัยในศูนย์เครือข่ายทุกคน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทัศนคติและทักษะในการจัด
ประสบการณ์ สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางพนาพร ภูจอมจิตร)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนดงบังอานวยวิทย์

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายชาญ ยอดประทุม )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนสร้างรัฐราษฎร์บารุง
รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายสุวรรณ มูลปลา )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง
ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ชื่อโครงการ :
แผนงาน :
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 :

นิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินงานตามนโยบาย
วิชาการ
เป้าหมายที่ 3 ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุ คลากรทางการศึกษาอื่น
มี ทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม การทำงานมุง่ เน้นผลสัมฤทธิ์
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ : เป้าหมายที่ 5 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม
และทางานมุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายจรัญ มุสิกา
ครูวิชาการศูนย์ฯ

ลักษณะโครงการ :
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ :
ตลอดปีการศึกษา 2562
งบประมาณที่ใช้ :
30,000 บาท
..............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
จากการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา ปัจจัยภายใน ด้านนโยบาย พบว่านโยบายการนิเทศติดตาม
สถานศึกษาของผู้เกี่ยวข้องในระดับ ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท มีน้อยมากต่อปีการศึกษา
ทาให้สถานศึกษา ขาดขวัญกาลังใจและคาแนะนาที่ดีในการจัดการเรียนรู้ของครู ประกอบกับมีข้อเสนอแนะของ
สมศ. รอบสองแนะนาให้โรงเรียนวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยที่ทาให้ผลการทดสอบระดับชาติในระดับ ชั้น ป.3, ป.6
และ ม.3 ลดลง และให้ทาโครงการ/กิจกรรม แก้ไขปัญหา ตั้งเป้าหมายตามสภาพของโรงเรียนที่สามารถ
ดาเนินการได้ จึงควรมีการนิเทศติดตามให้กิจกรรมดังกล่าวดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อนิเทศการสอนของครู ให้การสนับสนุนพัฒนางาน สร้างขวัญกาลังใจในการพัฒนาการสอน
2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเต็มศักยภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 5 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

5. กิจกรรมและปฏิทินการดาเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา

งบ

ผู้

ปีการศึกษา 2562
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ประมาณ
ม.ค.

ก.พ.

รับผิดชอบ

มี.ค.

1. ขออนุมัติ
โครงการ
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. ดาเนินกิจกรรม
3.1 การเยี่ยมนิเทศ
ชั้นเรียน
- จัดทาแบบนิเทศ
ภายใน
3.2 สังเกตการสอน
3.3 การจัดสอน
แทน
- จัดทาแบบบันทึก
การสอนแทน
4. ติดตามและ
ประเมินผล
5. สรุปรายงาน
โครงการ

-

นายจรัญ
ประธานศูนย์

-

-

คณะ
ทางานได้รับ
แต่งตั้ง
ตามคาสั่ง

-รวม

คณะ
ทางาน
คณะ
ทางาน

-

5. งบประมาณ
งบประมาณจานวน. 30,000 บาท จากเงินอุดหนุนรายหัว/งบพัฒนาผู้เรียน
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายการ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ดาเนินกิจกรรม
3.1 การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน
- จัดทาแบบนิเทศภายใน
3.2 สังเกตการสอน
3.3 การจัดสอนแทน
- จัดทาแบบบันทึกการสอนแทน
4. ติดตามและประเมินผล

10,000

30,000

12,000

5. สรุปรายงานโครงการ

2,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1. จานวนครั้งในการสังเกตการสอนของ
ครู อย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
2. ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาการสอน
3. ครูพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ร้อยละ
80

วิธีการวัด / การประเมินผล
บันทึก
สัมภาษณ์
สอบถาม
ตรวจผลงาน
ประเมินโครงการ

3,000

เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึกการนิเทศ
แบบสัมภาษณ์
แบบสอบถาม
แบบประเมินผลงาน
แบบประเมินโครงการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครูได้รับการนิเทศการสอน การสนับสนุนพัฒนางานมีขวัญและกาลังใจในการพัฒนาการสอน
7.2 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเต็มศักยภาพ

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายจรัญ มุสิกา)
ผู้อานวยการโรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายชาญ ยอดประทุม )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนสร้างรัฐราษฎร์บารุง
รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายสุวรรณ มูลปลา )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง

ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ชื่อโครงการ :
แผนงาน :
สนองกลยุทธ์ สพป.กส.2 :
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ลักษณะโครงการ :
ระยะเวลาดาเนินการ :
งบประมาณที่ใช้ :

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
วิชาการ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
: เป้าหมายที่ 11 โรงเรียนทุกแห่งในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อาเภอท่าคันโท มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
นายดาวเรือง สิงหราช
ครูวิชาการประจาศูนย์ทุกคน
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2562
30,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มีสาระบัญญัติที่กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง มีการประกัน
คุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร ที่ต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณ ภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง การวางแผน และการดาเนินงานตามแผน
รวมทั้งการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของทุกคน จะทาให้สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกาหนดมาตรฐานคุณภาพและพัฒนาสถานศึกษาให้สู่มาตรฐาน
2. เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
3. เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยหน่วยงานที่กากับดูแลในเขตพื้นที่
หน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลางหรือบุคคลภายนอก
3. เป้าหมาย
1.สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.สถานศึกษามีการจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

3.สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
4.สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
5.นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6.สถานศึกษามีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

4. กิจกรรมและปฏิทินการดาเนินงาน
กิจกรรม
พ.ค.

ระยะเวลา
ปีการศึกษา 2562
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

1. ขออนุมัติ
โครงการ
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3.ดาเนินกิจกรรม

มี.ค.

งบ
ประมาณ

ผู้
รับผิดชอบ

-

นายดาวเรือง

-

4. ติดตามและ
ประเมินผล
5. สรุปรายงาน
โครงการ

รวม

-

5. งบประมาณ
งบประมาณจานวน 30,000 บาท จากเงินอุดหนุนรายหัว/งบพัฒนาผู้เรียน
รายการ

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ

5,000

2. การจัดทารายงานประเมินตนเอง หรือรายงานประจาปี
3. การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
4. ทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการหรือแผนกลยุทธ์

500
500
1,000

5. การจัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน
การจัดทาแผนการสอน วิธีสอน การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
6. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
7. การจัดระบบบริหารจัดการ
8. การจัดทามาตรฐานการศึกษา
9. การพัฒนาตนเอง
10. ทาวิจัยในชั้นเรียน

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
4. สถานศึกษามีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา
5. ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น ให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาการศึกษา
6. สถานศึกษาสามารถรายงานการประเมินตนเองต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดและสาธารณชนได้

1,000

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

วิธีการวัด / การ
ประเมินผล
การสังเกต
สอบถาม
ประเมินตนเอง
ตรวจบันทึกหลักฐาน
ต่าง ๆ
ทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต
แบบสอบถาม
แบบประเมินตนเอง
แบบประเมินบันทึก
หลักฐานต่าง ๆ
แบบทดสอบ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
4. สถานศึกษามีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
3. ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา
4. สถานศึกษาสามารถรายงานการประเมินตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายดาวเรือง สิงหราช)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายชาญ ยอดประทุม )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนสร้างรัฐราษฎร์บารุง
รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายสุวรรณ มูลปลา )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง
ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท
ชื่อโครงการ :
พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง
แผนงาน :
บุคคล
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 : เป้าหมายที่ 5 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม
และทางานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ : เป้าหมายที่ 2 พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายทานอง ภูเกิดพิมพ์
ลักษณะโครงการ :
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ :
16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2561
งบประมาณที่ใช้ :
300,000 บาท
1. หลักการและเหตุผล
การจั ดการศึกษาที่มีคุณภาพ จาเป็ นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการสอน การใช้เทคโนโลยี

ใหม่ ๆ ด้านประสบการณ์ทางาน ด้านสังคม ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เช่น การส่งบุคลากรเข้า
รั บ การอบรม การศึ ก ษาดู ง าน การศึ ก ษาด้ ว ยตนเองจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ล้ ว นเป็ น การเพิ่ ม พู น ความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้บุ คลากรของโรงเรียน ซึ่งการพัฒนาจากประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากร ผู้ได้รับ
การพัฒนาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนาความรู้ต่าง ๆ ที่ ได้รับ กลับมา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพนโยบายรัฐบาล และ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ด าเนิ น การปฏิรู ป การศึ ก ษา โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาการจัด การศึก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ครู เป็นบุคคล
สาคัญในกระบวนการปฏิรูปการศึกษา เพราะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดาเนินการและเป็นกลไกสาคัญใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ จึงเป็นกรอบแนวทางที่สาคัญประการหนึ่งในข้อเสนอ
การปฏิรูปการศึกษาในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้ครูเป็นผู้เอื้ออานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการพัฒนาครูนั้นต้องมี
การดาเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของการพัฒนา โดย
การที่จะพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น สิ่งสาคัญคือครูต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทาง
และทฤษฎีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ตลอดจนสามารถนาหลักการและทฤษฎี
ดังกล่าวไปเป็นพื้นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ เกิดคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติและสังคมโลกต้องการ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโทได้เล็งเห็นความสาคัญของพัฒนาบุคลากรในศูนย์
เครือข่ายเพื่อพัฒนาตนเองและสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ให้นักเรียนมีความสามารถและทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้มีโครงการพัฒนาบุคลากร
ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความตระหนักถึงภาระหน้าที่อันสาคัญยิ่งของครูในการสร้างและรับผิดชอบดูแล อบรมเยาวชน
ของชาติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของชาติ
2.2 เพื่อให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจา รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง
2.3 เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสู่ครูมืออาชีพ
2.4 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและชุมชน
3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างทุกคนพัฒนาตนเอง สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการจัดกระบานการเรียนรู้
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1)
2)
3)
4)

ครูมีความตระหนักถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ จิตสานึกของความเป็นครู
ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อผู้เรียน
ครูมีคุณภาพสู่การเป็นครูมืออาชีพ
ชุมชนมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

4. กิจกรรมและปฏิทินการดาเนินงาน
ลาดับที่

วิธีดาเนินการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

1.เตรียมการ
เขียนโครงการ เสนอเพื่อขอ
(Plan)
อนุมัติ
2.ดาเนินการ(Do) 1. กิจกรรมเครือข่าย
ครูได้รับการพัฒนา/
คุณภาพ (พัฒนาครูแบบ
อบรมสัมมนาอย่าง
เครือข่าย/ประชุมอบรมครู) น้อยคนละ20 ช.ม.
ต่อ ปี

ลาดับที่

ปฏิทินการ
ดาเนินงาน
เม.ย. 2562
พ.ค. 2562มี.ค. 2562

2. กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร

ผู้บริหารเข้ารับการ
พ.ค. 2562อบรม/พัฒนา อย่าง มี.ค. 2562
น้อย จานวน 2 ครั้ง
(ภาคเรียน ละ 1 ครั้ง)

วิธีดาเนินการ/กิจกรรม
3.กิจกรรมศึกษาดูงานของ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา/ลูกจ้าง

เป้าหมาย
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ศึกษาดู
งานปีละ 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
นายทานอง ภูเกิด
พิมพ์
นายทานอง ภูเกิด
พิมพ์

นายสุเนตร ทองคา

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
มกราคม 2562 นายสุเนตร
ทองคา

3. ตรวจสอบ
(Check)
4. ปรับปรุง/
พัฒนา(Act)

ประเมินโครงการ ประเมิน
ความพึงพอใจ รายงานผล
นาผลการประเมินมา
เปรียบเทียบ ปรับปรุง
พัฒนา

มีนาคม 2562
มีนาคม 2562

นายทานอง ภูเกิด
พิมพ์
นายทานอง ภูเกิด
พิมพ์
นายสุเนตร
ทองคา

5. งบประมาณ
งบประมาณจานวน 300,000 บาท จากเงินอุดหนุนรายหัว/งบพัฒนาผู้เรียน
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่
รายการ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. 1. 1. กิจกรรมเครือข่ายคุณภาพ (พัฒนา
100,000 30,000
50,000
20,000
ครูแบบเครือข่าย/ประชุมอบรมครู)
2. 2. กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร
50,000 10,000
30,000
10,000
3. กิจกรรมศึกษาดูงานของครูและบุคลากร
150,000 15,000
125,000 10,000
ทางการศึกษา/ลูกจ้าง
300,000 55,000
205,000 40,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1. ครูมีความตระหนักถึงภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ จิตสานึกของความเป็นครู
2. ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อผู้เรียน
3. ครูมีคุณภาพสู่การเป็นครูมืออาชีพ
4. ชุมชนมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

วิธีการวัด / การประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
สังเกต
แบบบันทึก

ตรวจสอบ

สังเกต/ทดสอบ
สังเกต

แบบบันทึก

แบบบันทึก/แบบประเมิน
แบบบันทึก

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง มีความตระหนักถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
จิตสานึกของความเป็นครู
7.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อผู้เรียน
7.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง เป็นครูมืออาชีพ
7.4 ชุมชนมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาภายในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอาเภอท่าคันโท

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายทานอง ภูเกิดพิมพ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนอานวย

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายชาญ ยอดประทุม )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนสร้างรัฐราษฎร์บารุง
รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายสุวรรณ มูลปลา )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง
ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ชื่อโครงการ :

เสริมสร้างขวัญและกาลังใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/
ลูกจ้าง
แผนงาน :
บุคคล
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 : เป้าหมายที่ 5 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม
และทางานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ : เป้าหมายที่ 2 พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายดารง เสนาวัง นายวัลลภ ภูจอมจิตร
ลักษณะโครงการ :
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ :
งบประมาณที่ใช้ :

16 พฤษภาคม 2562 - 31 มีนาคม 2561
50,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป็ นปัจจัยหลักของความสาเร็จ
ในการพัฒนาทุกด ้านของการศึกษา เพราะบุคลากรเป็ นผูม้ บ
ี ทบาทสาคัญในการ
สนับสนุ นการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน การบริหารงานโดย
การจัดการใหร้ ว่ มกันทางานเป็ นทีมและดว้ ยความพึงพอใจ ขวัญและกาลังใจมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบต
ั งิ านเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นสภาพจิตใจ
และพฤติก รรมของบุ ค คลที่แสดงให เ้ ห็ น ถึง ลัก ษณะและความรู สึ ก ที่มี ต่ อ การ
่ ความรูความสามารถสูงหากขวัญและกาลังใจไม่ดก
ปฏิบต
ั งิ าน บุคลากรทีมี
ี าร
่
่
ปฏิบต
ั งิ านอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่ าทีควร
ในทางตรงกันขามบุคลากรทีมี
่
ความรู ้ความสามารถไม่โดดเด่ นแต่มีขวัญกาลังใจทีดี
การปฏิบต
ั งิ านอาจจะมี
ประสิทธิภ าพมากกว่า
ดัง นั้ นการจัดกิจ กรรมหรือสวัสดิการต่าง ๆ ใหแ้ ก่
บุคลากรจึงเป็ นส่วนหนึ่ งในกระบวนการเสริมสร ้างขวัญและกาลังใจ
ศูนย ์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท มีความตระหนัก
และเห็นความสาคัญในการสร ้าง
้ น้
ขวัญและกาลังใจบุคลากรเป็ นอย่างดี จึงไดจัดทาโครงการนี ขึ

2. วัตถุประสงค์
่ นการสรางขวัญและกาลังใจให ้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 เพือเป็
่ นแรงจูงใจให ้บุคลากรปฏิบต
2.2 เพือเป็
ั งิ านอย่างมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ
่ ้บุคลากรปฏิบต
่ มีความภาคภูมใิ จ
2.3 เพือให
ั ต
ิ นเป็ นแบบอย่างทีดี
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างทุกคน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการทางานดีขนปฏิ
ึ้
บต
ั งิ านบรรลุ
วัตถุประสงค ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

4. กิจกรรมและปฏิทินการดาเนินงาน
กิจกรรม
4.1 นาเสนอโครงการ
4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
4.3 ดาเนินงานตามโครงการโดยใช้เงินที่ระดม
ทุนโดยศูนย์เครือข่ายฯ
กิจกรรมสร้างขวัญกาลังใจ
- กิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ
- กิจกรรมวันครู
- รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น
4.4 สรุปและรายงาน

ปฏิทินการ
ดาเนินงาน
เม.ย.60
พ.ค.60- มี.ค.61
พ.ค.60-มี.ค.61

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

50,000 นายดารง เสนาวัง

มี.ค.61

5. งบประมาณ
งบประมาณจานวน 50,000 บาท จากเงินอุดหนุนรายหัว/งบพัฒนาผู้เรียน
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่
รายการ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 ค่าวัสดุ-เอกสาร-จัดทาเกียรติบัตร
3,000
3,000
2 ค่าจัดและตกแต่งสถานที่
15,000
10,000
5,000

3
4

ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม (ถั่วจ่าย)
ค่าพาหนะ

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

30,000
2,000

30,000
2,000

วิธีการวัด / การประเมินผล

1. ครูและบุคลากรทางการ
- การประเมินความพึง
ศึกษามีขวัญและกาลังใจ
พอใจในการปฏิบต
ั งิ าน
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเกิดแรงจูงใจให ้
ปฏิบต
ั งิ านอย่างมีความสุข
และมีประสิทธิภาพ
3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบต
ั ต
ิ นเป็ นแบบอย่าง
่ มีความภาคภูมใิ จ
ทีดี
เต็มตามศักยภาพ

เครื่องมือที่ใช้
-แบบประเมินความพึง
พอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างทุกคน มีขวัญและกาลังใจ
7.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง เกิดแรงจูงใจให ้ปฏิบต
ั งิ านอย่างมี
ความสุขและ
มีประสิทธิภาพ
่ มี
7.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง ปฏิบต
ั ต
ิ นเป็ นแบบอย่างทีดี
ความภาคภูมใิ จ
เต็มตามศักยภาพ
ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายดารง เสนาวัง )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายชาญ ยอดประทุม )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนสร้างรัฐราษฎร์บารุง

รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายสุวรรณ มูลปลา )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง
ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ชื่อโครงการ :
แผนงาน :
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 :

ระดมทรัพยากรทางการศึกษา
งบประมาณ
เป้าหมายที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
เน้นการทางานแบบบูรณาการ บริหารแบบมีส่วนร่วม มีความเข้มแข็ง
จัดการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ ตามหลักธรรมาภิบาล
สนองกลยุทธ์ศูนย์เครือข่ายฯ : กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ลักษณะโครงการ :
ระยะเวลาดาเนินการ :
งบประมาณที่ใช้ :

ฝ่ายงบประมาณ
โครงการต่อเนื่อง
16 พฤษภาคม 2562 – 20 มีนาคม 2563
21,000 บาท

........................................................................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2045/ฉ.3 2553
มาตรา 58 ว่ า ด้ ว ยการระดมทรั พ ยากรเพื่ อ การศึ ก ษาการศึ ก ษาโดยระดมทรั พ ยากรและการลงทุ น ด้ า น
งบประมาณ ด้านการเงินและทรัพย์สินจากรัฐและเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน สถานประกอบการ บริจาคทรัพย์สินทรัพยากรให้สถานศึกษา และมีส่วนร่ วม
รับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ตามความจาเป็นและตามความเหมาะสม
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจ กรรมนักเรียน
ภายในศูน ย์ เ ครื อ ข่ า ยฯ เพื่ อ ให้ มีก ารพั ฒ นาด้ า นสื่ อ การสอน เทคโนโลยี บุ ค ลากร สนั บสนุ น และวิ ท ยากร
ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่งผลดี ต่อ การพัฒนานักเรียนได้
เรี ย นรู้ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพตามความถนั ด และความสามารถ ซึ่ ง ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ย ฯ เล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ใน
การพัฒนาอย่างมีความต่อเนื่องจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอ
และและมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่ อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น กิ จ กรรมทางการศึ ก ษาและนั ก เรี ย นได้ รั บ
การพัฒนาการเรียนรู้อย่างหลากหลายต่อการจัดการเรียนรู้
3. เพื่ อ สรรหาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะสาขา บุ ค ลากร ครู ต่ า งชาติ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายกับชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษา
3.เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ ทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือในการจัดการระดม
ทรัพยากรในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน เป็นเงินจานวน 100,000 บาท
3.2 ด้านคุณภาพ
หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา

4. กิจกรรมและปฎิทินการดาเนินงาน
กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ ปรึกษาหารือ
2. เสนอโครงการ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
3. เสนอกรรมการศูนย์เครือข่าย ฯให้ความ เห็นชอบ
4. ดาเนินการตามกิจกรรม
- สารวจความจาเป็น และความต้องการในด้านต่างๆ
ของศูนย์เครือข่าย ฯ
- จัดหาทุนทรัพย์จากบุคคล หรือหน่วยงานอื่นๆ

ปฏิทินการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ

3 พ.ค. 2562
4 พ.ค. 2562

18 พ.ค. 2562

-

20 มิ.ย. 2562

20,000

ผู้รับผิดชอบ

นายสดใส ภูเนตร

14 มี.ค. 2563
1,000

5. ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
สรุปวิเคราะห์รายงานผล

5. งบประมาณ
งบประมาณจานวน 21,000 บาท จากเงินอุดหนุนรายหัว/งบพัฒนาผู้เรียน
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายการ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ดาเนินกิจกรรม
20,000
20,000
4. การประเมินผล
5. สรุปรายงานโครงการ
1,000
1,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.จานวนทรัพยากรทางการศึกษาที่ได้รับ
การสนับสนุน ทั้งจากทุกภาคส่วนที่จัด
ระดมได้
2.ผลจากการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

วิธีการวัด / การประเมินผล
ประเมินความพึงพอใจ
ประเมินโครงการ
แบบสรุปผลการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินโครงการ
แบบสรุปผลการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา

การ สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ศูนย์เครือข่าย ฯ ท่าคันโท มีทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับศูนย์เครือข่ายไม่น้อยกว่า
100,000 บาท และงบประมาณเพียงพอ ที่นามาใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ

ลงชื่อ......................................ผู้เสนอโครงการ
(นายสดใส ภูเนตร )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายชาญ ยอดประทุม )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนสร้างรัฐราษฎร์บารุง
รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายสุวรรณ มูลปลา )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง
ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ชื่อโครงการ :
แผนงาน :
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 :

พัฒนาผู้เรียนตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
บริหารทั่วไป
เป้าหมายที่ 3 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ : เป้าหมายที่ 7 โรงเรียนทุกแห่งในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อาเภอท่าคันโท จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายชาญ ยอดประทุม , นายสดใส ภูเนตร
ลักษณะโครงการ :
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ :
ปีการศึกษา 2562
งบประมาณที่ใช้ :
60,000 บาท
1. หลักการและเหตุผล

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท มีโรงเรียนในสังกัด จานวน 22 โรง ได้ร่วมกัน
กาหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข กล่าวคือ ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 การส่งเสริมให้เยาวชนมีความ
สานึกและตระหนักในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมและการใฝ่เรียนรู้ให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมสร้างสรรค์
ประเทศไทยให้เข้มแข็งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ ขึ้น
เนื่องจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท อยากให้เด็กๆและเยาวชนนั้นมีค่านิยม
ที่ดี โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ อย่างต่อเนื่อง มีพฤติกรรมที่แสดงออกโดยชัดเจน เป็นรูปธรรมและหมั่นปฏิบัติ
อยู่ เ สมอ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ก ารจั ด การศึก ษาบรรลุ ต ามเป้ า หมายที่ ต้ อ งการได้ ศู น ย์เ ครื อ ข่า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาอาเภอท่าคันโทจึงจัดทา “โครงการพัฒนาผู้เรียนตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ”
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
2.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียน เพื่อให้มีจิตใจที่ดีงาม
2.3 เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายครูคุณภาพในสังกัดได้ตัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการแก่ผู้เรียน
2.5 เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายครูคุณภาพในสังกัดได้เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการสนอง
นโยบายส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการแก่ผู้เรียน
2.6 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ “สามัคคีเป็นหนึ่ง”
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12
ประการแก่ผู้เรียน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท มีคุณธรรม จริยธรรมตาม
ค่านิยมหลัก 12 ประการ อย่างต่อเนื่อง มีพฤติกรรมที่แสดงออกโดยชัดเจน เป็นรูปธรรมและหมั่นปฏิบัติอยู่
เสมอ และเครื อ ข่ายครู คุณภาพในสั งกั ดได้ร่ ว มกัน จัดกิจ กรรมการเรียนการสอนที่ส่ งเสริ มค่านิ ยมหลั ก 12
ประการแก่ผู้เรียน และโรงเรียนในสังกัด จานวน 22 โรงเรียน มีความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ “สามัคคีเป็น
หนึ่ง”

4. กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
2. ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท
3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
4. วางแผนการดาเนินงาน
5. ดาเนินการตามแผนที่กาหนด
6. สรุป / รายงาน
5. การดาเนินงาน
ขั้นตอน
ขั้นเตรียมการ
(Plan)

ขั้นดาเนินการ
(Do)

กิจกรรม
1.ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการ
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ดาเนินงาน
1.จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ดาเนินงานตามโครงการ
- จัดอบรมค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ดังนี้
1. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
2. กิจกรรมส่งเสริมความซื่อสัตย์ เสียสละ
อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อ
ส่วนรวม
3. กิจกรรมส่งเสริมความกตัญญูต่อพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. กิจกรรมส่งเสริมการใฝ่หาความรู้ หมั่น
ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. กิจกรรมส่งเสริมการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีไทยอันงดงาม

ระยะเวลา
เม.ย.- พ.ค.
60

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ศูนย์เครือข่ายฯ

เม.ย.- พ.ค.
60

นายพยุง ทองคา

ขั้นประเมินผลและ
ตรวจสอบ (Check)

ขั้นปรับปรุง
(Act)

6.กิจกรรมส่งเสริม ความมีศีลธรรม รักษา
ความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และ
แบ่งปัน
7. กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจเรียนรู้การ
เป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8.กิจกรรมส่งเสริม ให้มีระเบียบวินัย
เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพ
ผู้ใหญ่
9.กิจกรรมส่งเสริมให้ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้
ปฏิบัติตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10.กิจกรรมส่งเสริมให้ รู้จักดารงตนอยู่โดย
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระ
ราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกิน
พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และ
พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม
เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11.กิจกรรมส่งเสริมให้ มีความเข้มแข็งทั้ง
ร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจ
ฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา
12.กิจกรรมส่งเสริมให้คานึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวม และของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง
2. จัดทาเครื่องมือประเมิน
1.ประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนตาม
ค่านิยมหลัก 12 ประการ
2. สรุปผลการดาเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บริหารโรงเรียน
1. นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามค่านิยมหลัก

ก.ย. 60

คณะกรรมการ
ศูนย์เครือข่ายฯ

ต.ค. 60

นายพยุง ทองคา

12 ประการ
2.นาโครงการ/กิจกรรม ที่ปรับปรุงไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ตามค่านิยมหลัก 12 ประการต่อไป

6. งบประมาณ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบรายหัว)
จานวน 60,000 บาท ดังนี้
รายการ
ค่าวิทยากร
สถานที่
วัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
20,000
10,000

วัสดุ

30,000
รวม

60,000

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12
ประการแก่ผู้เรียน
2. นักเรียนร้อยละ 100 ในศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท มีคุณธรรม
จริยธรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
3. ครูร้อยละ 100 มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ
4. โรงเรียนในสังกัด จานวน 22 โรงเรียน มี
ความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ “สามัคคีเป็นหนึ่ง”

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

วิธีการประเมิน
- การสังเกต

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
- แบบสังเกต

-การประเมิน

-แบบประเมิน

-การนิเทศภายใน

-เครื่องมือการนิเทศ
ภายใน
- แบบสอบถามความ
พึงพอใจ

- ความพึงพอใจ

8.1 นักเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก
12 ประการ
8.2 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดีงาม
8.3 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมอันดีงามตามค่านิยมหลัก 12
ประการ
8.4 สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายครูคุณภาพในสังกัดได้ตัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมค่านิยม
หลัก 12 ประการแก่ผู้เรียน
8.5 สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายครูคุณภาพในสังกัดได้เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการสนอง
นโยบายส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการแก่ผู้เรียน
8.6 โรงเรียนในสังกัด จานวน 22 โรงเรียน มีความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ “สามัคคีเป็นหนึ่ง”

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายพยุงค์ ทองคา)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายวัลลภ ภูจอมจิตร )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนนาตาลวิทยาคม
รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายสุวรรณ มูลปลา )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง
ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ชื่อโครงการ :
แผนงาน :
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 :

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
บริหารทั่วไป
เป้าหมายที่ 4 นักเรียนมีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ : เป้าหมายที่ 8 โรงเรียนทุกแห่งในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อาเภอท่าคันโท จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางดารุณี เสนาวัง
ลักษณะโครงการ :
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ :
ปีการศึกษา 2562
งบประมาณที่ใช้ :
25,000 บาท
1. หลักการและเหตุผล
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ การลดเวลาเรียนภาค
วิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้ น จากนโยบายการลดเวลา
เรียนดังกล่าว จึงนามาสู่การปฏิบัติโดยกาหนดให้โรงเรียนเรียนภาควิชาการถึงเวลา 14.30 น. แต่เวลาที่โรงเรียน
เลิกยังคงเหมือนเดิมตามกาหนดของแต่ละโรงเรียนซึ่งมักจะเป็นช่วงเวลา 16.00 น. ดังนั้น ช่วงระยะเวลาระหว่าง
หลังเลิกเรียนจนกว่านักเรียนจะกลับบ้านซึ่งนักเรียนยังคงอยู่ที่โรงเรียน โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
ต่างๆ ให้นักเรียนปฏิบัติ และควรเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมี
น้าใจต่อกัน การทางานเป็นทีม และที่สาคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบ

ของตนเอง การจัดกิจกรรมไม่จาเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้องเดียวกัน หรือระดับชั้นเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถ
ศึกษาหรือทาร่วมกันหลายระดับชั้นได้ เพื่อให้ นักเรียนรู้จักปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับ
คนหลายช่วงวัย ซึ่งจะช่วยเพิม่ ทักษะในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนต่อไป
ศู น ย เ์ ครือ ข่า ยพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาอ าเภอท่า คันโท
มีค วาม
ตระหนักและเห็นความสาคัญของนโยบาย ดังนั้น จึงจัดทาโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ลดเวลา
เรี ย น เพิ่มเวลารู้ ขึ้น เพื่อน าสู่ การปฏิบั ติส าหรับทุกโรงเรียนในศู นย เ์ ครือข่า ยพัฒนาคุณ ภาพ
การศึกษาอาเภอท่าคันโท อย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และมีความสุขใน
การเรียนรู้อย่างแท้จริง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อขั บ เคลื่ อนนโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ทุ กโรงเรี ย นในศู นย เ์ ครือข่ า ยพัฒนาคุ ณ ภาพ
การศึกษาอาเภอท่าคันโทอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนและกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้”
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเอง
ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรียน
2.4 เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู้”
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนของโรงเรียนในศูนย ์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอ
ท่าคันโททุกคนได้รับ การพัฒนาให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและ
ความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรียน
3.1.2 โรงเรียนในศูนย ์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโททุก
โรงเรียนสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนและกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” อย่างเป็นรูปธรรมและ
ชัดเจน
3.1.3 โรงเรียนในศูนย ์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท
ทุกโรงเรียนมีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนของโรงเรียนในศูนย ์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอ
ท่าคันโทมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความ
สนใจและความถนัด อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรียน
3.2.3 โรงเรียนในศูนย ์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท
บริหารจัดการเวลาเรียนและกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างมีคุณภาพ
3.2.3 โรงเรียนในศูนย ์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโทมี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และเป็นตัวอย่างได้
4. กิจกรรมและปฏิทินการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาและเสนอโครงการ

ปฏิทินการดาเนินงาน

22 เมษายน 2562

2. ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการ
3. แจ้งโรงเรียนดาเนินการตามนโยบายและแนว
ทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
4. โรงเรียนจัดทา Best Practice ในการจัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
5. ประเมิน สรุป และรายงานผลโครงการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
นางดารุณี เสนาวัง

16 พฤษภาคม 2562

1,000

16 พฤษภาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2563

22,000

31 มีนาคม 2563

2,000

นางดารุณี เสนาวัง
ทุกโรงเรียนในสังกัด

5. งบประมาณ
งบประมาณจานวน 25,000 บาท จากเงินอุดหนุนรายหัว/งบพัฒนาผู้เรียน
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่
รายการ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1,000
1,000
2. ค่าเอกสาร Best Practice
22,000
22,000
3. ค่าเอกสาร วัสดุ จัดทาเล่มสรุปโครงการ
2,000
2,000
รวม
25,000
1,000
24,000
หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1. โรงเรียนในสังกัดดาเนินงานตาม

วิธีการวัด / การประเมินผล
การสารวจ/สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสารวจ/แบบสอบถาม

นโยบายอย่างเป็นรูปธรรม
2. นักเรียนในสังกัดได้ร่วมกิจกรรมตาม การสอบถาม/การสัมภาษณ์
ความถนัด ความสนใจ ได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
มีความสุขกับการร่วมกิจกรรม
3. โรงเรียนมี Best Practice
การนาเสนอ/รายงานผล

แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์

แบบรายงาน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนของโรงเรียนในศูนย ์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคัน
โททุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัด
อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรียน
7.2 โรงเรียนในศูนย ์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโททุก
โรงเรียนสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนและกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” อย่างเป็นรูปธรรมและ
ชัดเจน
7.3 โรงเรียนในศูนย ์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโททุก
โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางดารุณี เสนาวัง)
ตาแหน่ง ครูชานาญการิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าเมืองสาราญวิทย์
ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายวัลลภ ภูจอมจิตร )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนนาตาลวิทยาคม
รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายสุวรรณ มูลปลา )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง

ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ชื่อโครงการ :

มหกรรมตุ้มโฮม กีฬา วิชาการ ครั้งที่ 3 ตามนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ท่าคันโทโมเดล
แผนงาน :
บริหารทั่วไป
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 : เป้าหมายที่ 1 นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ : เป้าหมายที่ 8 โรงเรียนทุกแห่งในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อาเภอท่าคันโท จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายสุวรรณ มูลปลา
ลักษณะโครงการ :
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ :
ปีการศึกษา 2562
งบประมาณที่ใช้ :
60,000 บาท
1. หลักการและเหตุผล

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท มีโรงเรียนในสังกัด จานวน ๒๒ โรง ได้
ร่วมกันกาหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กล่าวคือ ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ การสร้างโอกาสให้ครูได้นาเสนอผลงานทางวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถอย่างหลากหลายทั้งด้านกีฬา วิชาการ
นับว่าเป็นปัจจัยสาคัญ ที่จะส่งผลให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโทจึงจัดทา “โครงการมหกรรม ตุ้มโฮมกีฬา วิชาการ ครั้งที่ ๓ ตามนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ท่าคันโทโมเดล”
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ออกกาลังกายโดยการเล่นกีฬาอย่างเต็มที่
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายครูคุณภาพในสังกัดได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทางวิชาการ

3. เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายครูคุณภาพในสังกัดได้เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการสนอง
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ท่าคันโทโมเดล
4. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ “สามัคคีเป็นหนึ่ง”
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรม“ตุ้มโฮมกีฬา วิชาการ ครั้งที่
๓ สนองนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ท่าคันโทโมเดล”

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนได้ออกกาลังกายโดยการเล่นกีฬาอย่างเต็มที่ สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายครู
คุณภาพในสังกัดได้ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการสนอง
นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ท่าคันโทโมเดล และโรงเรียนในสังกัด จานวน ๒๒ โรงเรียน มีความสัมพันธ์
อันดีในหมู่คณะ “สามัคคีเป็นหนึ่ง”
4. กิจกรรมและปฏิทินการดาเนินงาน

กิจกรรม

ระยะเวลา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

งบ
มี.ค ประมาณ
.

1. ขออนุมัติ
โครงการ
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. ดาเนิน
กิจกรรม
4. ติดตามและ
ประเมินผล
5. สรุปรายงาน
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

นายสุวรรณ
นายสุวรรณ

55,000
2,000
3,000
รวม

5. งบประมาณ
งบประมาณจานวน 60,000 บาท จากเงินสนับสนุนจากทุกโรงเรียน (เล็ก กลาง ใหญ่)

60,000

ตามคาสั่ง
ศูนย์ฯ
ตามคาสั่ง
ศูนย์ฯ
ตามคาสั่งฯ

รายการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ดาเนินกิจกรรม
4. ติดตามและประเมินผล
5. สรุปรายงานโครงการ

งบประมาณ

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1. นักเรียนได้ออกกาลังกายโดยการเล่นกีฬา
2. สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายครูคุณภาพใน
สังกัดได้ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
3. สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายครูคุณภาพใน
สังกัดได้เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการสนอง
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ท่าคันโทโมเดล
4. โรงเรียนในสังกัด จานวน 22 โรงเรียน
มีความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ “สามัคคีเป็นหนึ่ง”

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

10,000

วิธีการวัด / การ
ประเมินผล
ประเมินความพึงพอใจ
ประเมินโครงการ

20,000

25,000
2,000
3,000

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินโครงการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนได้ออกกาลังกายโดยการเล่นกีฬาอย่างเต็มที่
7.2 สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายครูคุณภาพในสังกัดได้ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการ
7.3 สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายครูคุณภาพในสังกัดได้เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการสนอง
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ท่าคันโทโมเดล
7.4 โรงเรียนในสังกัด จานวน 22 โรงเรียน มีความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ “สามัคคีเป็นหนึ่ง”

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
( นายสุวรรณ มูลปลา )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายวัลลภ ภูจอมจิตร )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนนาตาลวิทยาคม
รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายสุวรรณ มูลปลา )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง
ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ชื่อโครงการ :
แผนงาน :
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 :

พัฒนางานสารสนเทศเพื่อระบบบริหารจัดการศึกษา
บริหารทั่วไป
เป้าหมายที่ 1 นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ : เป้าหมายที่ 4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ 100 %
โดยมีการประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
จ.ส.อ.นพพร นวลจันทร์
ลักษณะโครงการ :
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ :
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 -วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
งบประมาณที่ใช้ :
12,440 บาท
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารองค์กรจาเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดีเป็น
ปั จ จุ บั น เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการตั ด สิ น ใจที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างกว้างขวางและเป็นจานวนมาก และระบบการทางานส่วนใหญ่เชื่อม ต่อ
ด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทางานและการใช้ข้อมูลร่วมกัน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้า และมีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ของส านักงานให้มีความทัน สมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ระบบส านักงานในปัจจุบันมีการเปลี่ ยนแปลงจากใช้
แรงงานมาใช้ อุ ป กรณ์ ท างเทคโนโลยี ม ากขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยในการท างานด้ า นการประมวลผลข้ อ มู ล (Data
processing)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(Management Information System: MIS) องค์กรนั้น
สามารถให้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับการดาเนินงานขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย การบริหารทรัพยากรทั้ง
ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ระบบฐานข้อมูล และคลังข้อมูล ระบบการสื่อสารและเครือข่าย ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากร ตลอดจนระบบความปลอดภัยและสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการองค์อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการเพิ่มพูน ทักษะ ความสามารถของบุคลากรให้สามารถ
ตอบสนอง เป้าหมายและนโยบายการปฏิบัติขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการฐานข้อมูลและการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ จะทาให้การตรวจสอบข้อมูล การเรียกขอและการรายงานข้อมูลสารสนเทศเป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยข้อมูลที่จัดเก็บเน้นความสมบูรณ์ถูกต้อง ทั้งนี้บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูล เพื่อความถูกต้องและเข้าใจตรงกันในการนาเสนอข้อมูลต่างๆ ซึ่งที่กล่าวมาจะเป็นปัจจัย
สาคัญส่วนหนึ่งในการบริหารและจัดการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Output)
พัฒนางานสารสนเทศ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโทสู่ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
งานสารสนเทศ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโทมีประสิทธิภาพดี

3. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. มีเอกสารสารสนเทศ 1 ฉบับ ต่อ ภาคเรียน
2. มีโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามนโยบายของ สพฐ.
3. ศูนย์มขี ้อมูล 10 มิถุนายน ของทุกโรงเรียนครบเป็นปัจจุบัน
4. มีเฟซบุ๊กของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท
เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. เอกสารสารสนเทศ ข้อมูลมีความสมบูรณ์ถูกต้อง สามารถนาไปใช้ใน การบริหารจัดการได้
อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. เฟซบุ๊กของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโทมีการนาเสนอและ
ปรับปรุงข้อมูลของศูนย์ เป็นปัจจุบันปัจจุบัน สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศได้ดี
4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม / งานที่ปฏิบัติ
1. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

ระยะเวลาการดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา

2. การจัดทาโปรแกรมและรายงานสารสนเทศ
3 จัดอบรมครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตลอดปีการศึกษา
มิ.ย. / พ.ย.

ผู้รับผิดชอบ
จ.ส.อ.นพพร /ผู้บริหาร
ร.ร.
จ.ส.อ.นพพร/นายวัชรินทร์
จ.ส.อ.นพพร/นายวัชรินทร์

5. งบประมาณ
เงินอุดหนุน 12,440

บาท

รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาสานักงานสารสนเทศ ยอดงบประมาณ ขึ้นอยู่กับแต่ละ
โรงเรียน
ดาเนินการปรับปรุงระบบรับส่งอินเตอร์เน็ต

ลาดับที่
1.

รายการ

รายละเอียด
จานวน ราคา
รวม
ต่อหน่วย

งบประมาณ
ของแต่ละ
โรงเรียน

ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 2 การจัดทาโปรแกรมและรายงานสารสนเทศ ยอดงบประมาณ 1,000 บาท

ดาเนินการจัดรูปเล่มสรุปรายงานผลการดาเนินงานของงานสารสนเทศ เพื่อจัดทาเป็นระบบ ข้อมูล สะดวกต่อ
การสืบค้น การนาไปใช้ การประชาสัมพันธ์ และการจัดแสดงผลงาน

ลาดับที่
1.

รายละเอียด
จานวน ราคา
รวม
ต่อหน่วย
2
500
1,000

รายการ
ค่าจัดทาเอกสารสารสนเทศ

2.

ค่าจัดทารูปเล่มสรุปรายงานผลการดาเนินการ
2
รวมทั้งสิ้น
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลาดับที่
1.
2.
3
4
5

250

500

รายละเอียดืสบ
จานวน ราคา
รวม
ต่อหน่วย
44
20
880
44
100
4400
2
1000
2000
2
1500
3000
44
15
660

รายการ
ค่าจัดทาเอกสารอบรม
ค่าอาหาร
ค่าวิทยากร
ค่าสถานที่อบรม
ค่าจัดทาวุฒิบัตร
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
เงินอุดหนุน

1,500

งบประมาณ
เงินอุดหนุน

10,940

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
พัฒนางานสารสนเทศ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอาเภอท่าคันโทสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและจัดการศึกษา
ผลลัพธ์ (Outcomes)
งานสารสนเทศ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอาเภอท่าคันโทมีประสิทธิภาพดี

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

การสารวจ / การสอบถาม แบบประเมินโครงการฯ
/
เอกสารสรุปงาน
การสังเกต / บันทึกสถิติ
การสารวจ / การสอบถาม แบบประเมินโครงการฯ
/
เอกสารสรุปงาน
การสังเกต / บันทึกสถิติ

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
จ.ส.อ.นพพร นวลจันทร์

8. ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มต้นโครงการ
สิ้นสุดโครงการ

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท มีการจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
10. สถานที่
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท และโรงเรียนในสังกัด
11. ประเมินผล สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการตามโครงการ

ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ
( จ.ส.อ.นพพร นวลจันทร์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชัยศรีสุข

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายวัลลภ ภูจอมจิตร )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนนาตาลวิทยาคม
รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายสุวรรณ มูลปลา )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง
ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ชื่อโครงการ :
แผนงาน :
สนองเป้าหมาย สพป.กส.2 :
สนองเป้าหมายศูนย์เครือข่ายฯ

โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน น่าทางาน
บริหารทั่วไป
เป้าหมายที่ 1 โรงเรียนมีบริบทน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน น่าทางาน
: เป้าหมายที่ 4 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯท่าคันโท ทุกโรงเรียนพัฒนาให้น่าดู
น่าอยู่ น่าเรียน น่าทางาน โดยมีการประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
นายดาวเรือง สิงหราช
โครงการต่อเนื่อง
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 -วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
12,440 บาท
16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2563

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ลักษณะโครงการ :
ระยะเวลาดาเนินการ :
งบประมาณที่ใช้ :
ระยะเวลาดาเนินการ
1. หลักการและเหตุผล
สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียน การ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อและส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เป็นภารกิจอีกด้านหนึ่งที่มีความสาคัญ
โรงเรียนจึงถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องแสวงหาความร่วมมือและทรัพยากรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมจนสามารถให้บริการแก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯท่าคันโท ให้เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
2.2 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท ทุกโรงเรียน มีบริบทที่สวยงาม
น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
3. เป้าหมาย
3.1 ผลผลิต (Outputs)

- โรงเรียนมีกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
3.2ผลลัพธ์ (Outcomes)
- นักเรียน ครู ผู้ปกครองพึงพอใจในสภาพแวดล้อม ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณดังตารางต่อไปนี้
1. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม / งานที่ปฏิบัติ
ระยะเวลาการดาเนินการ
1. ติดตามนิเทศ ออกเยี่ยมโรงเรียน
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. ให้รางวัลเพื่อเป็นแบบอย่าง

มีนาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
นายดาวเรือง /ผู้บริหาร
ร.ร.
นายดาวเรือง สิงหราช

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อาเภอท่าคันโทมีสภาพภูมิทัศน์ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
เอื้อต่อการทางาน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ
ในโรงเรียน

การสารวจ / การสอบถาม แบบประเมินโครงการฯ
/ การสังเกต / บันทึกสถิติ เอกสารสรุปงาน

การสารวจ / การสอบถาม แบบประเมินโครงการฯ
/การสังเกต / บันทึกสถิติ เอกสารสรุปงาน

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายดาวเรือง สิงหราช
7. ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มต้นโครงการ
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สิ้นสุดโครงการ
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท มีการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียนและน่าทางาน
9. สถานที่
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอท่าคันโท และโรงเรียนในสังกัด
10. ประเมินผล สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการตามโครงการ
ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ
( นายดาวเรือง สิงหราช )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายวัลลภ ภูจอมจิตร )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนนาตาลวิทยาคม
รองประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายสุวรรณ มูลปลา )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง
ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท

