แบบสรุปการประเมินแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงเรียนบ้ านห้ วยไคร้ อาเภอแม่ สาย จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

1. แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562
โรงเรียน บ้านห้วยไคร้ ตำบล ห้วยไคร้ อำเภอ แม่สาย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ชื่อโครงการ.........................................................................................................................................
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ สพฐ.ที่...........................................................................................................................
สนองมาตรฐาน สพฐ.ที่...........................................................................................................................................
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่...........................................................................................................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
1. ชื่องาน/โครงการ...................................................................................................................... ปรากฏใน
แผนปฏิบัติการประจำปีลำดับที่.......... หน้า..................
2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เมื่อวันที่.......................เดือน............................พ.ศ........
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงาน/โครงการ
1. วัตถุประสงค์งาน/โครงการ…………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….
2. การดำเนินงาน ( ) ดำเนินงานสำเร็จแล้ว เมือวันที่...............................................................
( ) ยังไม่ได้ดำเนินงาน เนื่องจาก.................................................................
3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ..............................................................................................
4. เป้าหมาย (ระบุกิจกรรม/คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้น ระบุจำนวนหรือหน่วย)
4.1 เป้าหมายระบุในงาน/โครงการ
………..…………………………………………………………………………………..
4.2 ปฏิบัติได้จริง
……………………………………………………………………………………………
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน งาน/โครงการ
เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ....................บาท จ่ายจริง..................บาท
คงเหลือ (ขาด/เกิน)................ บาท
ส่วนที่ 3 การประเมินผลงานของโครงการ/งาน
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้ว อยู่ในระดับ ต่ำกว่า 60%
2 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้ว อยู่ในระดับ 60-69%
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้ว อยู่ในระดับ 70-79%
4 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้ว อยู่ในระดับ 80% ขึ้นไป

กรุณาใส่เครื่องหมาย / ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม
รายการประเมิน
1

คะแนน
2
3

4

1. ผลการดำเนินงาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด
2. ผลสำเร็จของงาน/โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด
4.วัสดุ/อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม หรือเพียงพอเพียงใด
5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด
8. งาน/โครงการ นี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด
ผลรวม
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย8)
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป แสดงว่า การดำเนินงาน/โครงการ อยู่ในระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.5-3.4 ขึ้นไป แสดงว่า การดำเนินงาน/โครงการ อยู่ในระดับดี
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.5-2.4 ขึ้นไป แสดงว่า การดำเนินงาน/โครงการ อยู่ในระดับพอใช้
คะแนนเฉลี่ย ต่ำกว่า 1.5 แสดงว่า การดำเนินงาน/โครงการ อยู่ในระดับปรับปรุง
สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน/โครงการ ( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุง
ส่วนที่ 4 สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค
สภาพปัญหา อุปสรรค
1. ด้านบุคลากร
2.ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์
4. การประสานงานและการบริการ

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

(ลงชื่อ).........................................................ผู้ประเมิน
(..........................................................)
ตำแหน่ง.................................................................
วันที่.....................................................

2. แบบรายงานผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562 โรงเรียน บ้านห้วยไคร้ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์โครงการ
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
ตัวชี้วัด
งบประมาณตั้ง
ใช้จริง
ผลการประเมิน
ไว้
A/B/C/D
1.โครงการยกระดับ 1. โรงเรียนมี
1.สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา 1. โรงเรียนมีครูผู้สอน 125,000.- A
121,926.- สรุปผลการประเมิน..........ดีมาก................
การเรียนการสอน ครูผู้สอนวิชา
ความต้องการจากนักเรียน ครู ภาษาอังกฤษสำหรับจัด
ผลการประเมินในภาพรวม
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอังกฤษ และ ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กิจกรรมการเรียนรู้ใน
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้
ภาษาจีน
ภาษาจีนครบ
เกี่ยวกับทิศทางและเป้าหมาย ระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้น
( ) ปรับปรุง
ระดับชั้น สามารถจัด การจัดการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 3 และมี
ข้อเสนอแนะ ( ) ดำเนินการต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้
2.จัดทำแผนงานโครงการเพื่อ ครูผู้สอนภาษาจีนใน
( ) ปรับปรุง
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่าง ขอรับการจัดสรรงบประมาณ/ ระดับชั้นประถมศึกษา
( ) เลิกโครงการ
เต็มศักยภาพ ตาม
ระดมทรัพยากรทางการศึกษา ปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปี
ความต้องการของ
3.ดำเนินการสรรหาครูผู้สอน ที่ 3 ครบทุกชั้นเรียน
ผู้เรียนและผู้ปกครอง ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
2. นักเรียนได้รับการ
2. นักเรียนได้รับการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ
พัฒนาความรู้
พัฒนาความรู้และ
4.ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและ ความสามารถในวิชา
ทักษะ ในสาระการ ภาษาจีนจัดกิจกรรมการเรียน ภาษาอังกฤษ และ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ การสอนตามโครงสร้าง
ภาษาจีน
และภาษาจีนตาม
หลักสูตรและเนื้อหาวิชา
กรอบเนื้อหาหลักสูตร 5.นิเทศ กำกับ ติดตาม
สถานศึกษา
ประเมินผลการดำเนินงานจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูและนักเรียน

ชื่อโครงการ

2.โครงการพัฒนา
งานวัดและ
ประเมินผลตาม
สภาพจริง

วัตถุประสงค์โครงการ

1 .เพื่อให้บริการด้าน
การผลิตสื่อและ
เครื่องมือในการวัดผล
และประเมินผลการ
เรียน
2 . เพื่อพัฒนาการ
จัดระบบการบันทึก
การรายงานผล และ
การส่งต่อข้อมูลของ
ผู้เรียน
3 . เพื่อให้มีเอกสาร
แสดงผลการเรียนของ
ผู้เรียน และเอกสาร
หลักฐานทางการ
ศึกษาที่ถูกต้องชัดเจน
และครบถ้วนตาม
ระเบียบการวัดและ
ประเมินผล พ.ศ.
2551

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
6.สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ
1.วางแผนพัฒนาระบบวัดผล
1.1 สำรวจข้อมูล
1.2 วางแผนจัดทำข้อมูล
2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับผล
การเรียน
1.จัดหาจัดทำเอกสาร ปพ.1-8
2..จัดหาเอกสารสอบปลายภาค
ปลายปีการศึกษา
3. ให้บริการ
1.ให้บริการเอกสารทางการ
เรียน
4.ประเมินโครงการและสรุป
รายงานผลโครงการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณตั้ง
ไว้
A/B/C/D

ใช้จริง

ผลการประเมิน

1. มีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอสำหรับ
ให้บริการด้านการผลิต
สื่อและเครื่องมือในการ
วัดผลและประเมินผล
การเรียน
2.มีระบบการบันทึก
การรายงานผล และ
การส่งต่อข้อมูลของ
ผู้เรียน
3.มีเอกสารแสดงผล
การเรียนของผู้เรียน
และเอกสารหลักฐาน
ทางการศึกษา ที่ถูกต้อง
ชัดเจน และครบถ้วน
ตามระเบียบการวัดและ
ประเมินผล พ.ศ. 2551

10,000.- A

9,958.-

สรุปผลการประเมิน.............ดีมาก...............
ผลการประเมินในภาพรวม
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้
( ) ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
( ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

ชื่อโครงการ
3. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะ
ความสามารถทาง
วิชาการนักเรียน

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณตั้ง
ใช้จริง
ผลการประเมิน
ไว้
A/B/C/D
1. เพื่อให้นักเรียน
1. ประชุมคณะกรรมการ ซึ่ง 1. นักเรียนที่มี
100,000 .- A 110,000 .- A สรุปผลการประเมิน................ดี...................
ได้รับการพัฒนาและ ประกอบด้วยครู ผู้บริหาร
ความสามารถพิเศษใน
ผลการประเมินในภาพรวม
ส่งเสริมความเป็นเลิศ โรงเรียน กรรมการสถาน
การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม
( ) ดีมาก (  ) ดี ( ) พอใช้
ในกลุ่มสาระการ
ศึกษา ผู้ปกครอง บุคคลใน
สาระการเรียนรู้
( ) ปรับปรุง
เรียนรู้ต่าง ๆ
ชุมชน เพื่อหาแนวทางในการ สามารถนำความรู้ไปใช้
ข้อเสนอแนะ
สามารถนำความเป็น พัฒนาและจัดทำโครงการ
ในการพัฒนาศักยภาพ
( ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
เลิศทางวิชาการไป
2. วางแผนการจัดกิจกรรม
ตนเองได้
( ) เลิกโครงการ
แข่งขันทักษะทาง
เสริมสร้างทักษะให้กับนักเรียน 2. นักเรียนทุก
วิชาการได้
3คัดเลือกนักเรียนที่มี
ระดับชั้นได้รับการ
2. เพื่อให้นักเรียนได้ ความสามารถพิเศษในแต่ละ ส่งเสริมและพัฒนาตาม
เข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียน ทุก
กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ส่งเสริมความเป็นเลิศ ระดับชั้น และจัดกิจกรรมและ ด้านต่าง ๆ ของ
ทางวิชาการทุกกลุ่ม ฝึกทักษะต่าง ๆ ที่ส่งเสริม
โรงเรียน
สาระการเรียนรู้
ความสามารถพิเศษให้แก่
นักเรียน
4. กิจกรรมการนำนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
5. ประเมินความก้าวหน้า
ระหว่างปี
6. จัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนที่มีความ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

เป็นเลิศทางวิชาการได้เข้าร่วม
ประกวดสมรรถภาพหรือทักษะ
ทางวิชาการ
7.กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
8. ประเมินผลโครงการ
9. สรุปผลการประเมิน
โครงการ
10. รายงานผลการประเมิน
โครงการ
4. โครงการส่งเสริม 1. เพื่อส่งเสริมคณะ 1. ประชุมคณะกรรมการ ซึ่ง
การจัดการเรียนรู้ให้ ครูได้จัดการเรียนการ ประกอบด้วยครู ผู้บริหาร
ผู้เรียน
สอนโดยเน้นผู้เรียน โรงเรียน กรรมการสถาน
เป็นสำคัญ
ศึกษา ชี้แจงงบประมาณใน
2. เพื่อให้ผู้เรียนมี
จัดสรรวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ใน
ทักษะในการแสวงหา การเรียนการสอนและการจัด
ความรู้ด้วยตนเองรัก กิจกรรมส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนา
เรียนรู้ให้ผู้เรียน
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 2. การจัดสรรวัสดุการเรียนรู้
3. เพื่อยกระดับผล
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็น
กับผู้เรียนให้สูงขึ้น
สำคัญ

ตัวชี้วัด

งบประมาณตั้ง
ไว้
A/B/C/D

ใช้จริง

1. ครูร้อยละ 100 มี
130,000.- A 129,482.- A
แผนการเรียนรู้ที่
สอดแทรกกระบวน การ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมมีทักษะ
กระบวนการคิด มีทักษะ
ชีวิต
2. นักเรียนร้อยละ 80
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าเกณฑ์

ผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน...........ดีมาก...............
ผลการประเมินในภาพรวม
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้
( ) ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
( ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ตัวชี้วัด

ใช้จริง

ผลการประเมิน

3. ติดตามประเมินผลและ
รายงานผล

5. โครงการค่าย
วิชาการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

มาตรฐานของโรงเรียน
3.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
1. เพื่อพัฒนานักเรียน 1. ประชุมชี้แจงและแต่งตั้ง
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทาง
คณะกรรมการรับผิดชอบงาน ทางการเรียนสูงขึ้นใน
การเรียนสูงขึ้นในทุก 2. กำหนดกิจกรรมในโครงการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3. จัดทำเอกสารเสริมความรู้ ตั้งแต่ระดับชั้น
ตั้งแต่ระดับชั้น
ทักษะในทุกกลุ่มสาระการ
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนรู้ ทุกระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี 4. ดำเนินการจัดกิจกรรม
โดยสูงกว่าปีการศึกษา
ที่ 3 โดยสูงกว่าปี
พัฒนานักเรียน
2561 ในทุกกลุ่มสาระ
การศึกษา 2561
5. ทดสอบนักเรียน
การเรียนรู้ เฉลี่ยร้อยละ
เฉลี่ยร้อยละ 3
6. สรุปผลและรายงานการ
1-3
2. เพื่อพัฒนานักเรียน ประเมินโครงการ
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ให้ มี ผ ลการทดสอบ
ทางการเรียนเป็นไป
ระดั บ ชาติ เฉลี่ ย ตาม
ตามเป้าหมายของ
เกณฑ์
โรงเรียน ของสำนักงาน
3. เพื่อพัฒนานักเรียน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ให้มีผลสัมฤทธิ์
เชียงราย เขต 3 และ
ทางการเรียนเป็นไป
ของสำนัก งาน
ตามเป้าหมายของ
คณะกรรมการ
โรงเรียน ของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณตั้ง
ไว้
A/B/C/D

25,000.- B

20,884.- B

สรุปผลการประเมิน.........ดี................
ผลการประเมินในภาพรวม
( ) ดีมาก (  ) ดี ( ) พอใช้ ( )
ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
เชียงราย เขต 3 และ
ของสำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. โครงการห้องสมุด 1. เพื่อส่งเสริมการ
มีชีวิต
เรียนการสอนใน
โรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ
สามารถสนองตอบต่อ
ความต้องการของ
นักเรียน ครู และ
ชุมชน
2. เพื่อกระตุ้นและ
ชี้นำนักเรียนให้เกิด
ความสนใจในการอ่าน
และพบกับความ
สนุกสนานในการอ่าน
จนพัฒนาการอ่าน
ของตนถึงขั้นสามารถ
อ่านได้อย่างซาบซึ้ง

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณตั้ง
ไว้
A/B/C/D

1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน
3. จัดหางบประมาณ
4. สำรวจวัสดุสารนิเทศ
4.1 สำรวจหนังสือ
4.2 จำหน่ายหนังสือ
5. จัดซื้อวารสาร/นิตยสาร/
หนังสือพิมพ์
5.1 สำรวจความต้องการอ่าน
หนังสือพิมพ์และวารสาร ของ
ครู นักเรียนแล้วจัดซื้อ
-หนังสือพิมพ์ 1 ชื่อเรื่อง
-ชีวจิต
-ซีเคร็ต
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ

1. นักเรียน ครู
ชุมชน ใช้ห้องสมุดใน
การศึกษาค้นคว้าได้ตรง
ตามความต้องการ
2. นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน และรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3. นักเรียนมีมารยาทใน
การใช้ห้องสมุด

35,000.- A

ใช้จริง

34,935.- A

ผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน................ดีมาก
...............
ผลการประเมินในภาพรวม
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( )
ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
( ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

3. เพื่อนำนักเรียนให้
รู้จักกับการใช้
ห้องสมุดในโรงเรียน
เป็นแนวทางไปสู่การ
ใช้ห้องสมุดอื่น เช่น
ห้องสมุดประชาชน
ฯลฯ เพื่อศึกษา
ค้นคว้าในชั้นสูงต่อไป

จัดซื้อ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับ
6. จัดทำบัตรสมาชิกห้องสมุด
6.1 ประชาสัมพันธ์
ให้นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้แจ้งชื่อที่
ครูประจำชั้นรวบรวมส่งฝ่าย
บริการห้องสมุด ภายในเดือน
พฤษภาคม
6.2. จัดทำบัตรสมาชิก
ห้องสมุด
7. จัดทำตารางการเข้าใช้
บริการห้องสมุดเพื่อการเรียน
การสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1- ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
7.1 ทำตารางให้ครูประจำชั้น
เลือกลงเวลาการเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด
7.2 จัดทำตารางให้ครูเวร
ปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องสมุด
ช่วงพักรับประทานอาหาร
กลางวัน

ตัวชี้วัด

งบประมาณตั้ง
ไว้
A/B/C/D

ใช้จริง

ผลการประเมิน

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

7.3 จัดทำตารางเวลาการเข้า
ใช้บริการห้องสมุดของนักเรียน
ทุกชั้นหน้าห้องสมุด
7. โครงการเปิดบ้าน 1. เพื่อให้ผู้เรียนมี
1. ประชุมคณะกรรมการ ซึ่ง
วิชาการ
ทักษะในการแสวงหา ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู
ความรู้ด้วยตนเองรัก คณะกรรมการสถานศึกษา
เรียนรู้และพัฒนา
เพื่อชี้แจงงบประมาณในการจัด
ตนเองอย่างต่อเนื่อง งานเปิดบ้านวิชาการ
2. เพื่อยกระดับ
2. การจัดสรรวัสดุการเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เรียนกับผู้เรียนให้
3. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
สูงขึ้น
4. ติดตามประเมินผลและ
3. เพื่อส่งเสริมคณะ รายงานผล
ครูได้จัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
8. โครงการ
1. เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเรียนการ พัฒนาการด้าน
สอนปฐมวัย
ร่างกาย ด้าน
อารมณ์-จิตใจ ด้าน

1. วางแผนการจัดกิจกรรม
ตามแผนการจัดประสบการณ์
นักเรียน
2. จัดหาสื่อการสอนนักเรียน

ตัวชี้วัด

งบประมาณตั้ง
ไว้
A/B/C/D

ใช้จริง

ผลการประเมิน

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับ
การพัฒนาด้วย
กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายที่สามารถ
แก้ปัญหาและพัฒนา
ตนเอง
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
3. ครูใช้กระบวนการ
สอนที่หลากหลายใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
1. นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4
ด้าน
2. นักเรียนได้เรียนรู้

45,000.- B

45,000.- B

สรุปผลการประเมิน.............ดีมาก...............
ผลการประเมินในภาพรวม
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( )
ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

50,000.- A

42,200.- A
คงเหลือ
7,800-

สรุปผลการประเมิน.............ดีมาก...............
ผลการประเมินในภาพรวม
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( )
ปรับปรุง

ชื่อโครงการ

9. โครงการ
พัฒนาการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อ
DLIT/TRUE
PLOOKPUNYA/ICT
ชุมชน

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ตัวชี้วัด

สังคม ด้านสติปัญญา
2. เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านการเล่น
ของเด็ก
3. เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเรียนใน
ระดับสูงต่อไป

ตามมุมประสบการณ์
ผ่านการเล่น
3.กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย
4. คาราวานเสริมสร้างเด็ก
5.กิจกรรมประชาสัมพันธ์
อนุบาล
6. ขั้นติดตาม และตรวจสอบ
7. ขั้นประเมินผล/สรุปการ
ดำเนินงาน

1 เพื่อให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพการเรียนด้าน
เทคโนโลยีสาร
สนเทศ
2 เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจใน
การใช้คอมพิวเตอร์
ปรับทักษะพื้นฐาน
การใช้คอมพิวเตอร์
และสามารถนำไปใช้
ได้จริงใน

1. ประชุมชี้แจงและแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบงาน
2. กิจกรรม
- กิจกรรมการพัฒนาการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อ DLIT/TRUE
PLOOKPUNYA
3. สรุป/รายงานผลการ
ดำเนินการโครงการ

1.นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ห้ ว ยไคร้ ร้ อ ยละ 80
เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในวิชาคอมพิวเตอร์และ
มีทั กษะพื้ น ฐานในการ
ใช้คอมพิวเตอร์และการ
ใช้อินเตอร์เน็ต

งบประมาณตั้ง
ไว้
A/B/C/D

ใช้จริง

ผลการประเมิน
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

30,000.- B

30,000.- B

สรุปผลการประเมิน.............ดีมาก...............
ผลการประเมินในภาพรวม
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( )
ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ชีวิตประจำวัน
3. เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจใน
การใช้อินเตอร์เน็ตให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
10. โครงการพัฒนา 1. มีหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิ่น ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาให้มี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองรัก
เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. สถานศึกษามี
หลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณตั้ง
ไว้
A/B/C/D

ใช้จริง

ผลการประเมิน

1.- แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
- ประชุมคณะกรรมการ
ประกอบด้วยครู ผู้บริหาร
โรงเรียน กรรมการสถาน
ศึกษา
- ชี้แจงงบประมาณเพื่อ
แนวทางในการพัฒนาและ
จัดทำโครงการ
2. สำรวจความต้องการของ
นักเรียน ครู ผู้ปกครองและ
ชุมชน
3. พัฒนาครูในการจัดทำ
หลักสูตร
P. วางแผนการดำเนินกิจกรรม
การพัฒนาครู
D.ดำเนินกิจกรรมจัดทำ

1.มีหลักสูตรการ ศึกษา
และหลักสูตรท้องถิ่น ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
กาพัฒนา ให้มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองรักเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
2.สถานศึกษามี
หลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรท้องถิ่นมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้

10,000.- A

0.- A
คงเหลือ
10,000- ไม่ได้
ดำเนินการ

สรุปผลการประเมิน.............ดี..................
ผลการประเมินในภาพรวม
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

ชื่อโครงการ

11. โครงการ
พัฒนาการอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

หลักสูตรทุกระดับชั้นทุกกลุ่ม
สาระ
4. นิเทศ ติดตาม
5.ติดตามประเมินผลและ
รายงานผล
1. เพื่อให้นักเรียน
1. กรองนักเรียนเป็นรายบุคคล
สามารถอ่าน เขียนคำ 2. ประชุมวางแผน แต่งตั้ง
พื้นฐานของแต่ละชั้น คณะกรรมการดำเนินงาน
เรียนได้
คณะกรรมการติดตามและ
2. เพื่อให้นักเรียนมี ประเมินผล
นิสัยรักการอ่าน การ 3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน
ค้นคว้าจากแหล่ง
- กิจกรรมการอ่านและเขียน
เรียนรู้ต่าง ๆ
คำพื้นฐาน
3. เพื่อส่งเสริม
- กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน
สนับสนุนให้ครูผู้สอน - กิจกรรมการจัดมุมส่งเสริม
พัฒนานวัตกรรมการ การอ่านภายในห้องเรียน
สอนในการแก้ปัญหา - กิจกรรมเล่าข่าวประจำวัน
การอ่าน การเขียน
- กิจกรรมพี่สอนน้อง เพื่อน
สอนเพื่อน
- กิจกรรมสอนซ่อมเสริม
- กิจกรรมการนวัตกรรม
พัฒนาทักษะ

ตัวชี้วัด

งบประมาณตั้ง
ไว้
A/B/C/D

1.นักเรียนชั้น ป.1-3
อ่านออกเขียนได้
2.นักเรียน ชั้น ป.4-6
อ่านคล่องเขียนคล่อง
3.นักเรียนชั้น ป.1- ม.3
มีความเข้าใจในการ
อ่านและสามารถตอบ
คำถามได้

20,000.- A

ใช้จริง

6,830.- A
คงเหลือ
13,179-

ผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน.........ดีมาก....................
ผลการประเมินในภาพรวม
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( )
ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
( ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

- กิจกรรมการอ่านการเขียน
MOU ระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง
-กิจกรรมประเมิน การอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ ระดับชั้น ป.1ม.3 ในระบบ e-mes
12. โครงการ
1 นักเรียนรู้จักวาง ขั้นตอนวางแผน
ส่งเสริมทักษะอาชีพ แผนการทำงานตาม 1. บันทึกเสนอต่อผู้บริหาร
ตามแนวคิดศาสตร์ หลักปรัชญาของ
2. ประชุมชี้แจงคณะครู
พระราชาตำราแห่ง เศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมกับคณะกรรมการ
การดำเนินชีวิตสู่
2 เพื่อให้นักเรียนได้ สถานศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติทักษะอาชีพ 3. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านเพาะปลูกพืชผัก โครงการต่อผู้บริหาร ฝ่าย
โรงเรียนบ้านห้วย
สวนครัว เพาะไม้ดอก วิชาการ
ไคร้
ไม้ประดับ
ขั้นดำเนินการ
3 นักเรียนทำงาน
D 1 จัดทำธนาคารออมทรัพย์
ร่วมกับผู้อื่นได้
โรงเรียน
4 นักเรียนมี
D 2 กิจกรรมสหกรณ์ใน
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ โรงเรียน
สุจริตและหาความรู้ D 3 จัดทำศูนย์เรียนรู้ตามหลัก
เกี่ยวกับอาชีพ ที่
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตนเองสนใจ
D 4 ปลูกผักไฮโดรโปรนิค

ตัวชี้วัด

งบประมาณตั้ง
ไว้
A/B/C/D

1. นักเรียนรู้จักวาง
แผนการทำงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้นักเรียนได้
ฝึกปฏิบัติทักษะอาชีพ
ด้านเพาะปลูกพืชผัก
สวนครัว เพาะไม้ดอก
ไม้ประดับ
3. นักเรียนทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
4. นักเรียนมีความรู้สึก
ที่ดตี ่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพ ที่ตนเองสนใจ

10,000.- A

ใช้จริง

9344.- A
คงเหลือ
656

ผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน.........ดีมาก....................
ผลการประเมินในภาพรวม
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( )
ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
( ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

ชื่อโครงการ

13. โครงการ
กิจกรรมวันสำคัญ

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

D 5 ปลูกผักสวนครัว
D 6 เพาะไม้ดอกไม้ประดับ
D 7 ทำปุ๋ยหมักแห้ง
ประเมินผล
- จัดทำแบบประเมินผล
โครงการ
- ประเมินผลโครงการ
สรุป รายงานผล
- สรุปผลประเมินโครงการ
- สรุป รายงานผลการดำเนิน
โครงการ
1 เพื่อให้เด็กและ
1. เสนอโครงการ
เยาวชนในโรงเรียนได้ 2. ประชุมวางแผน จัดตั้ง
แสดงออกด้าน
ทีมงาน
ความคิดและมีเจตคติ 3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนวัน
ที่ดีร่วมกัน
สำคัญ
2 เพื่อสร้าง
- วันไหว้ครู
ความสัมพันธ์อันดี
- วันภาษาไทยแห่งชาติ,
ระหว่างโรงเรียนและ
สุนทรภู่
ชุมชนผู้ปกครอง
- วันอาสาฬหบูชา
3 นักเรียนทุกคนได้
- วันเข้าพรรษา
เข้าร่วมกิจกรรมวัน
- วันแม่แห่งชาติ

ตัวชี้วัด

งบประมาณตั้ง
ไว้
A/B/C/D

1.เพี่อให้เด็กและ
เยาวชนโรงเรียนได้
แสดงออกด้านความคิด
และเจตคติที่ดีร่วมกัน
2. เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน
3.นักเรียนทุกคนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
4.โรงเรียนและชุมชน

40,000.- A

ใช้จริง

40,000.- A

ผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน.............ดีมาก..............
ผลการประเมินในภาพรวม
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( )
ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

ชื่อโครงการ

14. โครงการ
ส่งเสริมกีฬา

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

สำคัญทางศาสนา

-

วันปิยมหาราช
วันออกพรรษา
วันลอยกระทง
วันพ่อแห่งชาติ
วันเด็ก
วันมาฆบูชา
1. เพื่อส่งเสริม
ขั้นตอนวางแผน
นักเรียนให้มีสุขนิสัย 1.บันทึกเสนอต่อผู้บริหาร
ในการดูแลสุขภาพ
2.ประชุมชี้แจงคณะครูร่วมกับ
และออกกาลังกาย
คณะกรรมการสถานศึกษา
สม่ำเสมอ
3.ชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
2. เพื่อพัฒนาการกีฬา โครงการต่อ ผู้บริหาร ฝ่าย
ของโรงเรียนบ้านห้วย กิจการ
ไคร้
ขั้นดำเนินการ
3. เพื่อพัฒนานักเรียน 1. จัดหาและเตรียมวัสดุ
ให้รู้จักการป้องกัน
อุปกรณ์กีฬา
ตนเองจากสิ่งเสพติด 2. กีฬาสีภายในโรงเรียน
ให้โทษและหลีกเลี่ยง 3. กีฬากลุ่มพัฒนาการ ศึกษา
ตนเองจากสภาวะที่ ดอยนางนอน
เสี่ยงต่อความรุ่นแรง 4. กีฬาภายนอกอื่นๆ
โรค ภัย อุบัติเหตุ
ประเมินผล
และปัญหาทางเพศ - จัดทำแบบประเมินผล

ตัวชี้วัด

งบประมาณตั้ง
ไว้
A/B/C/D

ใช้จริง

ผลการประเมิน

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ

1.นักเรียนบ้านห้วยไคร้
รักการออกกำลังกาย
และการเล่นกีฬา
-การกีฬาของโรงเรียน
บ้านห้วยไคร้ได้รับการ
พัฒนาขึ้น
-การแข่งขันกีฬาภายใน
และภายนอก
สถานศึกษา
-นักเรียนมีการแสดง
ออกที่ดีและไม่ข้องเกี่ยว
ยาเสพติด
-นักเรียนเป็นผู้ที่มี
คุณธรรมจริยธรรมด้าน
ความมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา

55,000.- A

54,977.- A
คงเหลือ 23

สรุปผลการประเมิน............ดีมาก...........
ผลการประเมินในภาพรวม
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( )
ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

4. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน เห็นคุณค่า
ในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่าง เหมาะสม
5. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น
15. โครงการลูกเสือ- 1.เพื่อให้มีการเรียนรู้
ยุวกาชาดเพื่อการ จากการจัดกิจกรรม
เรียนรู้
พัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตรลูกเสือเหล่า
เสนาทั้งลูกเสือ สามัญ
และสามัญรุ่นใหญ่
และตามหลักสูตรยุว
กาชาด
2.เพื่อให้มีกองลูกเสือ
อาสา กกต. จำนวน 1
กอง จำนวน 40 นาย
เพื่อรณรงค์การ
เลือกตั้งตาม ระบอบ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณตั้ง
ไว้
A/B/C/D

1. มีกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตร
ลูกเสือเหล่าเสนาทั้ง
ลูกเสือสามัญและสามัญ
รุ่นใหญ่
2. มีกิจกรรมลูกเสือ
อาสา กกต.รณรงค์การ
เลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข
3. มีกิจกรรมเดินสวน
สนามและถวายราช

65,000.- B

ใช้จริง

ผลการประเมิน

- ประเมินผลโครงการ
สรุป รายงานผล
- สรุปผลประเมินโครงการ
- สรุป รายงานผลการดำเนิน
โครงการ

1.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตรลูกเสือเหล่าเสนาทั้ง
ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่น
ใหญ่
2. กิจกรรมลูกเสืออาสา กกต.
รณรงค์การเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข
3. กิจกรรมเดินสวนสนามและ
ถวายราชสดุดีเนื่องในวัน
กำเนิดลูกเสือไทย
4.กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม

65,000.- B

สรุปผลการประเมิน..........ดีมาก...............
ผลการประเมินในภาพรวม
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้
( ) ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ
( )
ปรับปรุง ( ) เลิกโครงการ

ชื่อโครงการ

16. โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ประชาธิปไตย
3.เพื่อให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัยและ
ค่านิยมที่ดีงามมี
เมตตากรุณาและมี
ไมตรีจิตต่อบุคคล
ทั่วไปบำเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม

ลูกเสือ
5.สรุปผล และรายงานผล

1. เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง
2. เพื่อป้องกันโรค

1. ประชุมชี้แจงให้คณะครู
ทราบ
2.การซื้อบันทึกสุขภาพ
ประจำตัวนักเรียน
3.การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

ตัวชี้วัด
สดุดีเนื่องในวันกำเนิด
ลูกเสือไทย
4. มีกิจกรรมการเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ
5. ยุวกาชาด มีความรู้
ความเข้าใจและทักษะ
ตามหลักการของ
กาชาดและยุวกาชาด
6.ยุวกาชาดระดับชั้น
มัธยมศึกษา ร้อยละ
100 ได้ร่วมกิจกรรม
และได้เพิ่มพูนความรู้
และฝึกฝนทักษะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
ดำรงชีวิต และช่วย
เหลือผู้อื่นตามกำลัง
ความสามารถ
1.นักเรียนทุกคนมีแบบ
บันทึกสุขภาพ
ประจำตัวนักเรียนที่มี
ข้อมูลครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน

งบประมาณตั้ง
ไว้
A/B/C/D

20,000.- A

ใช้จริง

17,575.- A
คงเหลือ
2,425

ผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน.................ดีมาก
.............
ผลการประเมินในภาพรวม
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( )
ปรับปรุง

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ตัวชี้วัด

ติดต่อในโรงเรียน
3. เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียน
สนใจและหาความรู้
เพื่อรักษาสุขภาพและ
อนามัยของตน และมี
ร่างกายที่มีสุขภาพ
อนามัยที่ดีอยู่เสมอ

4.กิจกรรมป้องกันโรค
5.กิจกรรมการตรวจสุขภาพ
6.กิจกรรมบริการห้องพยาบาล
7.กิจกรรมการหมักเหา
8.กิจกรรมปรับปรุงห้อง
พยาบาล
8.กิจกรรมเฝ้าระวังโรค
ไข้เลือดออก
9.กิจกรรมฟันสวย ยิ้มใส

2.นักเรียนได้รับการ
ปฐมพยาบาลและได้รับ
ประทานยาเมื่อมีการ
เจ็บป่วยหรือได้รับ
อุบัติเหตุ
3. นักเรียนได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคได้
ครบถ้วน
4.นักเรียนทุกคนได้รับ
การตรวจสุขภาพ
สัปดาห์ละ 10 อย่าง
จากผู้นำและครูประจำ
ชั้นรับทราบลงชื่อแบบ
บันทึกสุขภาพ
5.นักเรียนได้รับการ
ปฐมพยาบาลเพื่อ
เจ็บป่วยจากห้อง
พยาบาล
6.นักเรียนหญิงทุกคนมี
ผมทีส่ ะอาดและไม่เป็น
เหา
7.นักเรียนทุกคนมี

งบประมาณตั้ง
ไว้
A/B/C/D

ใช้จริง

ผลการประเมิน
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ
( ) เลิกโครงการ

( ) ปรับปรุง

ชื่อโครงการ

17. โครงการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียนและวินัย
นักเรียน

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ตัวชี้วัด

สุขภาพปากและฟันที่ดี
ขึ้น
8.นักเรียนทุกคนไม่เป็น
ไข้เลือดออก
1 เพื่อพัฒนาผู้เรียน 1.กิจกรรมสภานักเรียน
1.มีคณะกรรมการสภา
ให้มีส่วนร่วมในการ 2. กิจกรรมแกนนำรณรงค์
นักเรียนโรงเรียนบ้าน
แสดงความคิดเห็น
3.กิจกรรมระบบหมู่สีและเขต ห้วยไคร้
เพื่อร่วมปรับปรุง
งานรับผิดชอบ
2.มีการจัดรายการเสียง
สถาน ศึกษา
4.กิจกรรมประชาธิปไตยในชั้น ตามสายภายใน
2. เพื่อให้มีการเลือก เรียน
โรงเรียน
ตั้งนายกสภานักเรียน 5.กิจกรรมจิตอาสาพาสุขใจ
3.มีระบบการทำงาน
และแต่งตั้งคณะ
6.กิจกรรมจัดทำห้องศูนย์
ของนักเรียนในดูแล
กรรมการสภา
ประชาธิปไตย
สภาพสิ่งแวดล้อมใน
นักเรียนร่วมมือกันใน 7.กิจกรรมจัดรายการเสียงตาม โรงเรียน
การจัดการดูแล
สายในโรงเรียน
สภาพแวดล้อมของ 8.การสรุปผลการดำเนิน
โรงเรียน
กิจกรรม
3. เพื่อให้มีศูนย์
ส่งเสริมความรู้
ประชาธิปไตย ร่วม
รณรงค์ ส่งเสริม
ความรู้ประชาธิปไตย

งบประมาณตั้ง
ไว้
A/B/C/D

40,000.- A

ใช้จริง

18,812.- A
คงเหลือ
21,188

ผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน............ดีมาก.............
ผลการประเมินในภาพรวม
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( )
ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

โดยการประชา
สัมพันธ์
4. จัดเสียงตามสาย
ภายในโรงเรียน
18. โครงการคัดแยก 1.เพื่อปลูกจิตสำนึก
ขยะต้นทางและ
และให้ความรู้กับ
ธนาคารขยะ
นักเรียนในเรื่องการ
โรงเรียน
คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
2. เพื่อให้ความรู้
เรื่องการรีไซเคิลขยะ
3. เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้เรื่องแนวทาง
ให้การปฏิบัติตนเพื่อ
แก้ไขปัญหาเรื่องขยะ
ได้
4. เพื่อให้นักเรียนมี
รายได้จาการขายขยะ
รีไซเคิล

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณตั้ง
ไว้
A/B/C/D

1.แต่งตั้งคณะทำงาน
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในเรื่องขยะ และสาธิต
การคัดแยกขยะแต่ละประเภท
ให้กับนักเรียน
4. การจัดป้ายทำสื่อประชา
สัมพันธ์ รณรงค์การคัดแยก
ขยะ
5. การติดตามและรายงานผล
การดำเนินงาน

1. ครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
ร้อยละ80 ช่วยลด
ปริมาณขยะ และ
ส่งเสริมความรู้ให้แก่
นักเรียนในเรื่องการคัด
แยกขยะ ที่ถูกต้องและ
เหมาะสม
2. นักเรียนมีจิตสำนึก
ในการคัดแยกขยะที่
ถูกต้องและเหมาะสม
และรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียนและ
ชุมชน
3.นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปลูกฝังคุณลักษณะนิสัย
การทิ้งขยะของนักเรียน

15,000.- A

ใช้จริง

14,773.- A
คงเหลือ
227

ผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน...........ดี..................
ผลการประเมินในภาพรวม
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( )
ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ
( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

19.โครงการส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้

1. เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถบริหาร
จัดการเวลาเรียน และ
จัดกิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” ได้
อย่างเหมาะสม ทั้ง
ด้านวิชาการ ด้าน
ปฏิบัติ นักเรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ตามความ
สนใจและถนัดของแต่
ละบุคคล
2. เพื่อให้นักเรียนมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้
มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ พัฒนา
ตนเองตามความสนใจ
และความถนัดอย่าง
เต็มตามศักยภาพ
และมีความสุขกับการ
เรียนรู้

1. บันทึกเสนอต่อผู้บริหาร
2. ประชุมชี้แจงคณะครู
ร่วมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา
-จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ ช่วงชั้นที่ 1
-จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ ช่วงชั้นที่ 2
-จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ ช่วงชั้นที่ 3
3.สรุปผลประเมินโครงการ
4. สรุป รายงานผลการดำเนิน
โครงการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณตั้ง
ใช้จริง
ไว้
A/B/C/D
1. สถานศึกษาสามารถ 43,450.- A 27,660 A
บริหารจัดการเวลา
คงเหลือ
เรียน และจัดกิจกรรม
15,790
“ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” ได้อย่าง
เหมาะสม ทั้งด้าน
วิชาการ ด้านปฏิบัติ
2. นักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์
พัฒนา ตนเองตาม
ความสนใจและความ
ถนัดอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ และมี
ความสุขกับการเรียนรู้
3.พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษามีความพึง
พอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
และมีส่วนร่วมในการ

ผลการประเมิน
สรุปผลการประเมิน...........ดีมาก
....................
ผลการประเมินในภาพรวม
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( )
ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ
3. เพื่อให้พ่อ แม่
ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษามีความพึง
พอใจในการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนและมีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษา

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ตัวชี้วัด
จัดการศึกษา

งบประมาณตั้ง
ไว้
A/B/C/D

ใช้จริง

ผลการประเมิน

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
ตัวชี้วัด
งบประมาณตั้งไว้
ใช้จริง
A/B/C/D
20. โครงการ
1. เพื่อให้สอดคล้องกับ 1. ประชุมชี้แจงและ
1.นักเรียนโรงเรียน
171,500.- B 171,485.- B
พัฒนาการเรียนรู้ โครงการส่งเสริม
แต่งตั้งคณะกรรมการ
บ้านห้วยไคร้ร้อยละ
คงเหลือ
จากแหล่งเรียนรู้ที่ นักเรียน เรียนฟรี 15 ปี ดำเนินงาน
100 ได้รับการพัฒนา
15
หลากหลาย
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. กิจกรรมพัฒนา
ส่งเสริมให้มีความรู้
และสอดคล้องกับ
ส่งเสริมการเรียนรู้จาก ทักษะประสบการณ์
นโยบายของหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ที่หลาก
จากการศึกษาแหล่ง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลาย
เรียนรู้นอกสถานที่
พุทธศักราช 2551
3.ติดตาม/รายงานผล
2. นักเรียนโรงเรียน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้
การดำเนินการโครงการ บ้านห้วยไคร้
นักเรียนได้รบั
4. สรุปการดำเนินการ ร้อยละ 100 นำความรู้
ประสบการณ์ตรงจาก เพื่อดำเนินการปรับปรุง ทักษะและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลาก
อย่างต่อเนื่อง
ประสบการณ์ที่ได้รับ
หลาย เพื่อให้นักเรียน
มาใช้ในการเรียนการ
นำความรู้ ทักษะและ
สอนและประยุกต์ใช้ใน
ประสบการณ์ที่ได้รับมา
การดำเนินชีวิต
ใช้ในการเรียนการสอน
ประจำวัน
และประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิต ประจำวัน
21. โครงการ
1. เพื่อให้นักเรียน
1. ประชุมชี้แจงและ
1. นักเรียนโรงเรียน
40,000.- B
32,540.- B
ส่งเสริมคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตาม แต่งตั้งคณะกรรมการ
บ้านห้วยไคร้ทุกคน
คงเหลือ
จริยธรรมนักเรียน คุณลักษณะอันพึง
ดำเนินงาน
ได้รับการพัฒนา
7,460
ประสงค์ของโรงเรียน
2. กิจกรรมส่งเสริม
ส่งเสริมให้เป็นผู้มี

ผลการประเมิน
สรุปผลการประเมิน...........ดีมาก....................
ผลการประเมินในภาพรวม
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

สรุปผลการประเมิน..............ดี...........................
ผลการประเมินในภาพรวม
( ) ดีมาก (  ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ตัวชี้วัด

2. เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักในการปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มคี ุณธรรม
จริยธรรม

คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน
-กิจกรรมประจำวัน
-กิจกรรมประจำสัปดาห์
-กิจกรรมประจำเดือน/ปี
3. กิจกรรมอบรมพัฒนา
ทักษะคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน
4. สรุป/รายงานผลการ
ดำเนินการโครงการ

คุณธรรม จริยธรรม
ด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย
2. นักเรียนโรงเรียน
บ้านห้วยไคร้ทุกคน
ได้รับการพัฒนาให้เป็น
ผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ที่ดีตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3. นักเรียนโรงเรียน
บ้านห้วยไคร้ ได้รับ
การพัฒนาส่งเสริมให้
เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมด้วยกิจกรรม
ที่หลากหลาย
4. นักเรียนโรงเรียน
บ้านห้วยไคร้ มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร

งบประมาณตั้งไว้
A/B/C/D

ใช้จริง

ผลการประเมิน
(  ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ตัวชี้วัด

22. โครงการ
1. เพื่อให้มีกระบวน
ระบบดูแล
การดูแล ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือนักเรียน แก้ไขปัญหาให้กับ
นักเรียน
2. นักเรียนได้รับการ
ดูแล ช่วยเหลือ แก้ไข
ปัญหาและได้รับการ
พัฒนาทักษะอาชีพตาม
ความต้องการและ
ศักยภาพของนักเรียน

1. ประชุมชี้แจงและ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน
2.คัดกรอง-จำแนกกลุ่ม
นักเรียน
3.ประชุมผู้ปกครอง
4.แนะแนว
5.กิจกรรมโฮมรูม
6.ทุนการศึกษา
-คัดเลือกเด็กเก่ง เด็กดี
และเด็กที่มีความดีเด่น
7. ประกันอุบัติเหตุ
8. “วันปัจฉิมนิเทศ”
9. “สร้างภูมิคุ้มกัน
10. กิจกรรม “วัคซีนเข็ม
สุดท้าย”
11. กิจกรรมฝึกทักษะ
อาชีพ
12. กิจกรรมลานความรู้
สู่เส้นทางอาชีพ
13. สรุป/รายงานผลการ
ดำเนินการโครงการ

1.โรงเรียนมีระบบการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน
เป็นระบบ มีเอกสาร
หลักฐานตรวจสอบได้
นักเรียนมีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต และจบ
หลักสูตรมัธยม ศึกษา
ตอนต้นเพิ่มมากขึ้น
2. นักเรียนโรงเรียน
บ้านห้วยไคร้ทุกคน
ได้รับการดูแลช่วย
เหลือด้านพฤติกรรม
และด้านการเรียนมี
พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
กำหนดดีขึ้นและรู้เท่า
ทันภัยต่างๆในบริบท
ทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงและได้รับ
การฝึกทักษะอาชีพ

งบประมาณตั้งไว้
ใช้จริง
A/B/C/D
40,000.- A
37,059.- A
คงเหลือ
2941

ผลการประเมิน
สรุปผลการประเมิน.........ดีมาก......................
ผลการประเมินในภาพรวม
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( )
ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ตัวชี้วัด

23. โครงการ
1. เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่ง
ป้องกันและแก้ไข เสพติดในสถานศึกษา
ปัญหาสิ่งเสพติด และให้นกั เรียน
ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด
ทุกประเภท
2 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งเสพติดใน

1.ประชุมเพื่อร่วม
กำหนดแนวทางร่วมกัน
ในการแก้ไขปัญหาสิ่ง
เสพติดในสถานศึกษา
2.การคัดกรองนักเรียน
3.อบรมให้ความรู้ สร้าง
ความตระหนักด้านสิ่ง
เสพติดให้กับนักเรียน
4.รณรงค์แก้ไขปัญหาสิ่ง
เสพติดในโรงเรียนชุมชน
5.จัดนิทรรศการ
ประกวดผลงานต้านสิ่ง
เสพติดในวันสำคัญ
6.ประเมินผลโครงการ/
สรุป/รายงานผล

1.นักเรียนโรงเรียน
บ้านห้วยไคร้ปลอดภัย
จากยาเสพติดทุก
ประเภท
2.คณะครู นักเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ความร่วมมือในการ
แก้ปัญหาสิ่งเสพติดใน
สถานศึกษา
3.นักเรียนโรงเรียน
บ้านห้วยไคร้ทุกคนไม่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
4.คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องดำเนินการ
แก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด
ให้กับนักเรียนใน
โรงเรียน

งบประมาณตั้งไว้
ใช้จริง
A/B/C/D
30,000.- A
23,020.- A
คงเหลือ
6980

ผลการประเมิน
สรุปผลการประเมิน.........ดีมาก......................
ผลการประเมินในภาพรวม
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( )
ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

24. โครงการ
ส่งเสริมทักษะ
ทางด้านศิลปะ
ดนตรี-นาฏศิลป์

1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.เป็นการผสานสัมพันธ์
อันดีระหว่างชุมชน/
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน/โรงเรียน/อีกทาง
หนึ่ง
3.เพื่อเป็นการแสดงถึง
ศักยภาพของโรงเรียนใน
ท้องถิ่นได้เข้าร่วม
กิจกรรมและเผยแพร่
ศิลปะวัฒนธรรมไทยตาม
เทศกาลต่าง ๆอย่างทั่วถึง
4.เพื่อจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้แก่นักเรียนใน
ท้องถิ่นและใกล้เคียง
5.เพื่อเป็นการปลุก
จิตสำนึกของนักเรียนที่มี
ต่อวัฒนธรรมอันดีงาม
6.เพื่อเพิ่มคุณภาพใน
ชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ให้เกิดประโยชน์

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณตั้งไว้
ใช้จริง
A/B/C/D
1.ประชุมชี้แจงแต่งตั้ง
1..จัดหาอุปกรณ์พร้อม
60,000.- A
59,840.- A
คณะกรรมการ
ชุดของโรงเรียนบ้าน
คงเหลือ 160ดำเนินงาน
ห้วยไคร้
จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการ 2..จัดหาอุปกรณ์ใน
อบรม (เครื่องดนตรี
การแสดงของโรงเรียน
สากล)
บ้านห้วยไคร้
2.อบรมทักษะด้านดนตรี 3.นักแสดงในชมรม
สากล ในระดับชั้น
ดนตรี – นาฏศิลป์ของ
ป.6 – ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้มี
ชุดและเครื่องแต่งกาย
เพียงพอต่อการแสดง
ต่าง ๆ และทาง
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้มี
อุปกรณ์ไว้สำหรับ
บริการตามวาระงาน
ต่าง ๆ ของโรงเรียน
และเพื่อเป็นค่าอาหาร
และอาหารว่างให้
นักแสดงในการแสดง
งานต่าง ๆ ของ
โรงเรียน

ผลการประเมิน
สรุปผลการประเมิน.........ดีมาก......................
ผลการประเมินในภาพรวม
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( )
ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์โครงการ
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
25.โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ
และรายได้
ระหว่างเรียน
สำหรับเด็ก
นักเรียนยากจน
พิเศษ

1 เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนยากจนพิเศษ
ได้ฝึกประสบการณ์ ใน
กิจกรรมงานอาชีพที่
นักเรียนถนัด สนใจและ
เหมาะสมกับศักยภาพ
ของตนเอง
2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนยากจนพิเศษมี
รายได้ระหว่างเรียนและ
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี
ของนักเรียนยากจน
พิเศษโรงเรียนบ้านห้วย
ไคร้ ต่อหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.ขั้นตอนวางแผน
2..นักเรียนชั้น ป. 1 –3 ฝึก
กิจกรรมอาชีพโดยการผลิต
น้ำผลไม้ อาหาร ขนม และ
นำผลผลิตจัดจำหน่าย
3.ประเมินผล
4.สรุป รายงานผล

ตัวชี้วัด
1 .ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนยากจนพิเศษชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
มี ประสบการณ์ในงาน
อาชีพที่ถนัดสนใจและ
เหมาะสมกับศักยภาพของ
ตนเอง
2.ร้อยละ 10 0 ของ
นักเรียนยากจนพิเศษชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
มีรายได้ระหว่างเรียนและ
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3 .ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนยากจนพิเศษชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
เกิดจิตสำนึกที่ดีต่อหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ ใช้จริง
ตั้งไว้
A/B/C/D
47,000
47,000

ผลการประเมิน
สรุปผลการประเมิน.........ดีมาก
......................
ผลการประเมินในภาพรวม
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ (
) ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

ชื่อโครงการ

26.จัด
การศึกษา
สำหรับเด็ก
พิเศษเรียนร่วม
ในโรงเรียน

วัตถุประสงค์โครงการ

1เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ช่วยเหลือ พัฒนาการเรียน
การสอนให้กับเด็กกลุ่ม
พิเศษได้
2 เพื่อให้เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษสามารถ
เรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติได้
เต็มตามศักยภาพ
3 เพือ่ ให้เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษสามารถ
ปรับตัว มีปฏิสัมพันธ์เข้า
กับสังคมในโรงเรียน และ
สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

1.ขั้นตอนวางแผน
2.ขั้นดำเนินการ
3. ขั้นนิเทศติดตามผล
4.ขั้นสรุปและประเมินผล

ตัวชี้วัด

งบประมาณ ใช้จริง
ตั้งไว้
A/B/C/D

4. นักเรียนยากจนพิเศษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
และ6 และมัธยมศึกษาปีที่
1 – 3 เกิดจิตสำนึกที่ดี ต่อ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ในระดับดีมาก
1 .นักเรียนที่มีความ
5,000
ต้องการพิเศษ ได้เข้าเรียน
ร่วมกับเด็กปกติได้
2 .นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ ได้
ปฏิสัมพันธ์กับเด็กปกติ
ปรับตัวให้เข้า
กับสังคมและดำรงชีวิตได้
อย่างมีความสุข
3. สร้างความตระหนัก
ให้กับบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนได้แสดงออกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
4. นักเรียนเรียนร่วมมี
สมรรถนะสำคัญตาม

5,000

ผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน.........ดีมาก
......................
ผลการประเมินในภาพรวม
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ (
) ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ ใช้จริง
ตั้งไว้
A/B/C/D

ผลการประเมิน

120,000.A

สรุปผลการประเมิน.........ดีมาก
......................
ผลการประเมินในภาพรวม
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ (
) ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ครบถ้วน
5. การจัดการศึกษาได้
ส่งเสริมและช่วยเหลือให้
นักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการ
พัฒนาทางด้านการ-เรียนดีขึ้น
6. การจัดกิจกรรมได้
ส่งเสริมและช่วยเหลือให้
นักเรียนพิเศษเรียนร่วมมี
การพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี
27. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

1. เพื่อให้ครูและ
บุคลากรปรับเปลี่ยน
กระบวน การจัดการ
เรียนการสอน ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญและ
ผู้บริหารมีความสามารถ
เป็นผู้นำวิชาการเป็นผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง

1.เตรียมการ
เขียนโครงการ เสนอ
ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
2.ดำเนินการ
กิจกรรมศึกษาดูงานของครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ปีละ 1 ครั้ง

1.บุคลากรสามารถจัด
กิจกรรมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
ผู้บริหารเป็นผู้นำวิชาการ
มีความสามารถในการ
บริหารงานวิชาการและ
การจัดการ ได้

113,150.- A
คงเหลือ
6,850

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ตัวชี้วัด

2. เพื่อให้ครูและ
บุคลากรได้นำความรู้ที่
ได้รับจากการพัฒนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

3.ตรวจสอบ-ประเมิน
โครงการ ประเมินความพึง
พอใจ รายงานผล
4. ปรับปรุง/พัฒนา
-นำผลการประเมินมา
เปรียบเทียบ ปรับปรุง
พัฒนา

2.บุคลากรนำความรู้ที่
ได้รับจากการศึกษาดูงาน
อบรม มาจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในแต่ละ
กลุ่มสาระ และหน่วย
ประสบการณ์ได้

งบประมาณ ใช้จริง
ตั้งไว้
A/B/C/D

ผลการประเมิน

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
28. โครงการ
พัฒนาปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่และแหล่ง
เรียนรู้ในโรงง
เรียน

1. เพื่อเป็นการ
บำรุงรักษาอาคาร
สถานที่ให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย และ
เอื้ออำนวยต่อการ
เรียนรู้แก่นักเรียน และ
ผู้รับบริการทางการ
ศึกษา
2. เพื่อพัฒนาอาคาร
สถานที่ และ
สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ และบริการทาง
วิชาการแก่นักเรียน
ชุมชน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีบรรยากาศ
เอื้อต่อการเรียนรู้ทุกที่
ทุกเวลา

1.สำรวจสภาพปัจจุบัน
ปัญหา ความต้องการ
จากนักเรียน ครู และ
ผู้เกี่ยวข้อง
2.จัดทำโครงการเพื่อ
ขอรับการจัดสรร
งบประมาณ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน
3.ดำเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซม พัฒนาอาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์
ตามแผนที่กำหนดไว้
4.นิเทศ กำกับ ติดตาม
และประเมินผลการ
ดำเนินงาน
5.สรุปรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
(Outcomes)
1. นักเรียนทุกคน
ตลอดจนผู้รับบริการ
ทางการศึกษาได้ใช้
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ และแหล่ง
เรียนรู้ที่มีมาตรฐาน
มีความปลอดภัย
เอื้ออำนวยต่อการ
เรียนรู้
2. โรงเรียน
มีอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่มี
มาตรฐาน สามารถใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้และ
บริการทางวิชาการ
แก่นักเรียน ชุมชน
ตลอดจนหน่วยงาน
ต่างๆ ในพื้นที่
ผลผลิต (Output)

งบประมาณตั้งไว้
A/B/C/D
241,550.- A

ใช้จริง

ผลการประเมิน

237,849.60- A สรุปผลการประเมิน..............ดีมาก..........
คงเหลือ
ผลการประเมินในภาพรวม
3,700.40(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

ชื่อโครงการ

29.โครงการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อดำเนินการ
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ตัวชี้วัด

1. นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้จากการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน และการใช้
บริการทางวิชาการ
จากอาคารสถานที่
และแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน
2. โรงเรียนได้รับ
ความร่วมมือในการ
จัดและพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาจากบุคคล
ชุมชน หน่วยงาน ที่
เข้ามาเป็นเครือข่าย
รับบริการทาง
วิชาการจากการใช้
อาคารสถานที่ของ
โรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้
1.จัดประชุมอบรมพัฒนา 1.โรงเรียนมีระบบ
ความรู้เรื่องการประกัน ประกันคุณภาพ
คุณภาพภายใน
ภายในสถานศึกษา

งบประมาณตั้งไว้
A/B/C/D

40,000.- A

ใช้จริง

33,400.- A
คงเหลือ
6,600

ผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน..............ดี...........................
ผลการประเมินในภาพรวม
( ) ดีมาก (  ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุง

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

สถานศึกษา “มิติ
สู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
อย่างยั่งยืน”

สถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
2. เพื่อรายงานและ
เผยแพร่ผลการ
ดำเนินงานต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง
3. เพื่อนำผลการ
ประเมินทั้งภายในและ
ภายนอกไปปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

30. โครงการ
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

สถานศึกษา /แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน
2. จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
การศึกษาและแผน
ปฏิบัติราชการประจำปี
3. จัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศและเอกสาร
ประกอบการขับเคลื่อน
โครงการ
4ติดตามและประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา
5.สรุปและรายงานผลการ
ประเมิน(SAR)
1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร 1. ประชุมชี้แจงและ
ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ของโรงเรียนให้
รับผิดชอบงาน
ผู้ปกครองและชุมชน 2. กิจกรรม
ทราบอย่างต่อเนื่อง
- กิจกรรมประชา
ผ่านช่องทางเว็บไซต์
สัมพันธ์โรงเรียน

ตัวชี้วัด

งบประมาณตั้งไว้
A/B/C/D

ใช้จริง

ครู บุคลากร นักเรียน
ผู้ปกครองและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีความ
เข้าใจ ให้ความ
ร่วมมือในการจัด
กิจกรรม ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะ
ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เป็นไป
ตามเป้าหมาย

1.คณะครูและ
บุคลากรของโรงเรียน
นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนได้รับข่าว
สารทันเหตุการณ์
จากบอร์ด

ผลการประเมิน
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

54,500.- A

49,270.- A
คงเหลือ
5,230

สรุปผลการประเมิน..............ดี...........................
ผลการประเมินในภาพรวม
( ) ดีมาก (  ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

โรงเรียน สื่อสังคม
3. สรุป/รายงานผลการ
ออนไลน์ และป้าย
ดำเนินการโครงการ
นิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
2. เพื่อเป็นช่องทางใน
การติดต่อสื่อสาร
ข่าวสารทางราชการ
หรือภารกิจของ
โรงเรียนให้แก่นักเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน
ตลอดจนหน่วยงานผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้
รับทราบ และ
ติดต่อสื่อสารได้อย่าง
รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา

ตัวชี้วัด
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทางโทรศัพท์
สังคมออนไลน์ และ
เว็บไซต์ของโรงเรียน
ตลอดปีการศึกษา
2. โรงเรียนได้รับ
ความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง และชุมชน
โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียนตลอดปี
การศึกษา
3.โรงเรียนมีช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสาร
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัย
ทันต่อเหตุการณ์
และเป็นปัจจุบัน
ตลอดจนมีสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายสามารถ
เผยแพร่ข้อมูล

งบประมาณตั้งไว้
A/B/C/D

ใช้จริง

ผลการประเมิน

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ตัวชี้วัด
ข่าวสาร ส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน
ชุมชนและหน่วยงาน
ต่าง ๆ

งบประมาณตั้งไว้
A/B/C/D

ใช้จริง

ผลการประเมิน

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์โครงการ
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
31.โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
สนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้น
ค่าใช้จ่ายในการ พื้นฐาน เรียนฟรี 15 ปี
จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
เรียนฟรี 15 ปี

32.โครงการ
จัดหาและ
ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์

1. เพื่อจัดหาหรือ
ซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์
ประจำห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ใน
การจัดการเรียนรู้ให้แก่
ครูและผู้เรียน

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
ตั้งไว้
A/B/C/D
1.จัดซื้อหนังสือเรียน 8 กลุ่ม 1.จัดซื้อหนังสือเรียน 8 กลุ่ม 382,730
สาระ
สาระ
2.สนับสนุนเครื่องแบบ
2.สนับสนุนเครื่องแบบ
209,700
นักเรียน
นักเรียน
208,050
3.สนับสนุนค่าอุปกรณ์การ 3.สนับสนุนค่าอุปกรณ์การ
เรียน
เรียน
4.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
- ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
118,000
ยากจนระดับประถมศึกษา ยากจนระดับประถมศึกษา
(ค่าพาหนะนักเรียน)
(ค่าพาหนะนักเรียน)
- ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
- ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
180,000
ยากจนระดับมัธยมศึกษา
ยากจนระดับมัธยมศึกษา
(ค่าพาหนะนักเรียน)
(ค่าพาหนะนักเรียน)
1.สำรวจสภาพปัจจุบัน
1.ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 138,105
ปัญหาความต้องการจาก
มีพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
ตามมาตรฐาน
2.ดำเนินการจัดทำแผนงาน 2.ครูและนักเรียนได้ใช้สื่อ
โครงการเพื่อจัดหาและ
พัสดุ ครุภัณฑ์ ในห้องเรียน
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
และห้องปฏิบัติการในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างเต็มศักยภาพ

ใช้จริง

ผลการประเมิน

382,730

สรุปผลการประเมิน..........ดี.................
ผลการประเมินในภาพรวม
( ) ดีมาก (  ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

209,700
208,050

118,000
180,000
96,316.24
คงเหลือ
21,788.76

สรุปผลการประเมิน..........ดี.................
ผลการประเมินในภาพรวม
( ) ดีมาก (  ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

ชื่อโครงการ

33.โครงการ
เสริมสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือทาง
การศึกษา

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
ตั้งไว้
A/B/C/D

2. เพื่อให้ครูและ
นักเรียนได้มีสื่อ พัสดุ
ครุภัณฑ์ที่พร้อมสำหรับ
อำนวยความสะดวกใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้

3. ดำเนินการตามแผนที่
กำหนด
4. นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนิน
โครงการ
5. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ

3.นักเรียนได้ใช้สื่อ พัสดุ
ครุภัณฑ์ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่าง
เต็มศักยภาพ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่
4.โรงเรียนมีสื่อ พัสดุ ครุภัณฑ์
อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1. เพื่อเสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการกับบุคคล
องค์กร หน่วยงาน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ใน
การร่วมจัดและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
2. เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนและครูได้มี

1.สำรวจสภาพปัจจุบัน
ปัญหาความต้องการจุดเน้น
การส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน จากนักเรียน ครู
ผู้ปกครอง
2.ดำเนินการจัดทำแผนงาน
โครงการเพื่อพิจารณาเสาะ
แสวงหาเครือข่ายความ
ร่วมมือจากบุคคล องค์กร

1.นักเรียนเกิดการพัฒนา
10,000
ทักษะและประสบการณ์ จาก
กระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมที่หลากหลาย โดยมี
เครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษาเป็นผู้ร่วมส่งเสริม
สนับสนุน
2.โรงเรียนได้รับความร่วมมือ
ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด

ใช้จริง

10,000

ผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน..........ดี.................
ผลการประเมินในภาพรวม
( ) ดีมาก (  ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ตัวชี้วัด

เครือข่ายทางวิชาการ
ในการเสริมสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
แปลกใหม่ หลากหลาย
และครอบคลุมทุกกลุ่ม
ประสบการณ์ทักษะใน
การดำเนินชีวิต โดยใช้
เครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ

หน่วยงาน ฯลฯ ตามจุดเน้น
3. ดำเนินการตามแผนที่
กำหนด
- ติดต่อประสานงานเพื่อ
ขอเป็นเครือข่ายส่งเสริมและ
สนับสนุนความร่วมมือทาง
การศึกษากับบุคคล องค์กร
หน่วยงานดังต่อไปนี้
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- วิทยาลัยด้านสายอาชีพ
ในจังหวัดเชียงราย
- โรงเรียนมัธยมประจำ
อำเภอ /จังหวัด
- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย
- เทศบาลตำบลห้วยไคร้
- สถานีตำรวจภูธรแม่สาย

การศึกษาจากเครือข่ายที่
หลากหลาย
ตอบสนองต่อจุดเน้นการ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ในแต่ละด้าน

งบประมาณ
ตั้งไว้
A/B/C/D

ใช้จริง

ผลการประเมิน

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
- ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเชียงราย
- ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดเชียงราย
- ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดเชียงราย
- บริษัททริปเปิ้ล เจ ฟู๊ด
(บ้านห้วยไคร้)
- สถาบันครอบครัวไทย
- มูลนิธิประเทศไทยใส
สะอาด
ฯลฯ
4. นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนิน
โครงการ
5.สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
ตั้งไว้
A/B/C/D

ใช้จริง

ผลการประเมิน

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

34.โครงการ
ยกระดับระบบ
บริหารและการ
จัดการศึกษา
ภายใต้
“HUAYKRI
MS MODEL”

1.เพื่อยกระดับคุณภาพ
ระบบบริหารและการจัด
การศึกษาที่สามารถนำสู่
การปฏิบัติได้อย่าง
แท้จริง เห็น
ผลเป็นรูปธรรม มี
กระบวนการดำเนินงาน
อย่างเป็นขั้นตอนตาม
หลักการวงจรคุณภาพ
เดมมิ่ง PDCA
2.เพื่อขับเคลื่อน
แนวนโยบายการจัดและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการจัด
การศึกษาของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560 – 2579 และ
สอดคล้องกับสภาพ
บริบทและความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
ใช้จริง
ตั้งไว้
A/B/C/D
1.สำรวจสภาพปัจจุบัน
1.โรงเรียนสามารถบริหารและ 20,000
ปัญหาความต้องการจุดเน้น จัดการศึกษาได้บรรลุเป้าหมาย
คงเหลือ
การส่งเสริมและพัฒนา
ตามเป้าหมายที่กำหนด
20,000
ผู้เรียน จากนักเรียน ครู
สอดคล้องกับแผนการศึกษา
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง แห่งชาติ และนโยบาย
2.ดำเนินการวิเคราะห์สภาพ หน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้ง
และปัจจัยแวดล้อมเพื่อ
ความต้องการของผู้เรียนและ
พิจารณากำหนดทิศทางและ ชุมชน
เป้าหมายการจัดการศึกษา 2.นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
และออกแบบกนวทางการ มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
บริหารโดยใช้ “HUAYKRI ตามมาตรฐานการศึกษา
MS MODEL”
3. ดำเนินการตามแผนที่
กำหนด (D)
- ประชุมครูและบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อ
ชี้แจงแนวทางฯ
- ดำเนินการขับเคลื่อน
แนวทางการบริหารจัดการ
โดยใช้ “HUAYKRI MS
MODEL” ผ่านกิจกรรมการ

ผลการประเมิน
สรุปผลการประเมิน..........ดี.................
ผลการประเมินในภาพรวม
( ) ดีมาก (  ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
เรียนรู้ และโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการประจำปี
2562 และกิจกรรมที่เป็น
จุดเน้นสอดคล้องกับกรอบ
แนวทางที่กำหนด
- จัดเก็บและรวบรวมผล
การดำเนินงานเพื่อพัฒนา
เป็นนวัตกรรมการบริหาร
จัดการ “HUAYKRI MS
MODEL”
เพื่อนำเสนอต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
4. นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนิน
โครงการ
5.สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
ตั้งไว้
A/B/C/D

ใช้จริง

ผลการประเมิน

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
ใช้จริง
ตั้งไว้
A/B/C/D
35.ซ่อมแซม 1.เพื่อจัดระบบการ
1. ค่าซ่อมบำรุงรักษา
- ซ่อมแซมดูแลรถยนต์ของ 50,000
11,460
และบำรุงดูแล ให้บริการด้าน
รถยนต์ประจำปี 4 คัน (หก โรงเรียน พร้อมใช้งานได้
คงเหลือ
รักษารถยนต์ ยานพาหนะในโรงเรียน ล้อ 1 คน /รถตู้ 2 คัน /
จำนวน 4 คัน
38,540
โรงเรียน
รถปิ๊กอัพ 1 คัน)
- ให้รถยนต์ของโรงเรียนอยู่
ให้มีความคล่องตัว มี
- ค่าซ่อมบำรุงให้อยู่ใน
ในสภาพที่พร้อมที่จะใช้งาน
ความปลอดภัย และมี สภาพพร้อมใช้งาน (เปลี่ยน ได้และมีคุณภาพที่ดี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
น้ำมันเครื่อง ,น้ำมันเกียร์ ,
ฯลฯ)
- ค่าซ่อมแซมกรณีชำรุด
เสียหายจากการใช้งาน หรือ
เสื่อมสภาพตามอายการใช้
งาน
- ค่าจัดทำ พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยฯ และ
ภาษีรถประจำปี
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดปี
การศึกษา
หมายเหตุ. A = อุดหนุนทั่วไป B = อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี C = อุดหนุน อปท. D = อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
หมายเหตุ. A = อุดหนุนทัว่ ไป B = อุดหนุนเรี ยนฟรี 15 ปี C = อุดหนุน อปท. D = อุดหนุนปั จจัยพื้นฐานนักเรี ยนยากจน

ผลการประเมิน
สรุปผลการประเมิน..........ดี.................
ผลการประเมินในภาพรวม
( ) ดีมาก (  ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
(  ) ดำเนินการต่อ ( ) ปรับปรุง
( ) เลิกโครงการ

3. แบบสรุปสาหรับผู้บริหาร
การประเมินแผนปฎิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ ...2562.....
โรงเรี ยน....บ้านห้วยไคร้.....ตาบล.........ห้วยไคร้.....อาเภอ......แม่สาย..........
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
--------------------------แผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ....2562.....ของโรงเรี ยน......บ้านห้วยไคร้.......
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
มีผลการประเมินโดยสรุ ป ดังนี้
ผลการประเมินองค์ประกอบของแผนปฏิบตั ิการโรงเรี ยน พบว่า องค์ประกอบของแผนตาม
โครงการ การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม/วิธีดาเนินการ ตัวชี้วดั งบประมาณตั้งไว้
A/B/C/D การใช้งบประมาณ ผลการประเมิน และผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีมาก
โดยมีขอ้ เสนอแนะ คือ .................................-.....................................................................................
...........................................................................................................................................................................
1. สรุ ปโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของโรงเรี ยน ดังนี้
1.1 ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์....... 1... ..จานวน..15....โครงการ งบประมาณ 563,450 บาท
1.2 ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์....... 2.. ...จานวน...1...โครงการ งบประมาณ 120.000 บาท
1.3 ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์........ 3... จานวน....4..โครงการ งบประมาณ 2,640,480 บาท
1.4 ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์.........4.... จานวน...6...โครงการ งบประมาณ 538,050 บาท
1.5 ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์........5......จานวน...6...โครงการ งบประมาณ 620,000 บาท
1.6 ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์.... .3.....จานวน....3..โครงการ งบประมาณ 4,481,980 บาท
3. ผลการประเมินโครงการ สรุ ปได้ ดังนี้
3.1 โครงการที่ดาเนินการมีผลการประเมินในระดับดีมาก จานวน..23...โครงการ คิดเป็ นร้อยละ
65.71
3.2 โครงการที่ดาเนินการมีผลการประเมินในระดับดี จานวน...12..โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 34.28
3.3 โครงการที่ดาเนินการมีผลการประเมินในระดับพอใช้ จานวน.-....โครงการ คิดเป็ นร้อยละ.-..
3.4 โครงการที่ดาเนินการมีผลการประเมินในระดับปรับปรุ งจานวน..-..โครงการ คิดเป็ นร้อยละ..4. ข้อเสนอแนะในการดาเนิ นโครงการ ดังนี้
4.1 โครงการที่ควรดาเนินการต่อ จานวน..35..โครงการ คิดเป็ นร้อยละ.100.
4.2 โครงการที่ควรปรับปรุ ง จานวน.....-...โครงการ คิดเป็ นร้อยละ.-..
4.3 โครงการที่ควรยกเลิกการดาเนินงานในปี ต่อไป จานวน....-...โครงการ คิดเป็ นร้อยละ..-..

