ปฏิทน
ิ ปฏิบต
ั งิ าน
ปี การศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านนาโป่ ง
อาเภอเมือง จังหวัดเลย

้ การศึ
่
สานักงานเขตพืนที
กษาประถม
ศึกษา
เลย เขต 1

โครงการ
แผนงาน
สนองผลผลิตที่
สนองกลยุทธ์

พัฒนาแหล่งเรียนรูแ
้ ละห้องสมุดมีชีวต
ิ
วิชาการ
2
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน
้ พื้นฐ
าน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนือ
่ ง
หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
โรงเรียนบ้านนาโป่ ง
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางเวณิกา โฮงยากุล
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปี การศึกษา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
จากรายงานของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึก
ษาการจัดการศึกษา(สมศ.)
ในการพัฒนาทักษะของนักเรียนด้านมีความใฝ่ เรียนรู้
และเรียนรูอ
้ ย่างต่อเนือ
่ ง ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีระดับคุณภาพ ดี และผู้เรียนร้อยละ
14.54 ขาดการเรียนรูจ้ ากการอ่าน
ดังนัน
้
เพือ
่ เป็ นการพัฒนาตนเองให้ได้มาตรฐานดังกล่าวสูงขึ้นจึงได้จดั ทาโครงการพั
ฒนาแหล่งเรียนและห้องสมุดมีชีวต
ิ
เพือ
่ ทักษะของนักเรียนด้านการแสวงหาความรูด
้ ้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เพือ
่ พัฒนานักเรียนให้บรรลุเป้ าหมายตามมาตรฐานต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 นักเรียนมีนิสยั รักการอ่าน
และแสวงหาความรูด
้ ้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรูแ
้ ละสือ่ ต่างๆ
รอบตัว
2.2 นักเรียนมีทกั ษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน
และตัง้ คาถามเพือ
่ ค้นคว้าหาความรูเ้ พิ่มเติม
2.3
นักเรียนมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลีย่ นเรียนรูซ
้ ึ่งกันและกั
น
2.4
นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรูแ
้ ละนาเสนอผลงานได้อย่า
งเหมาะสม

2.5
พัฒนาเป็ นห้องสมุดมีชีวต
ิ ต้นแบบของสานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษ
าเลย เขต 1
3. เป้ าหมาย
ด้านปริมาณ
3.1 นักเรียนมีนิสยั การอ่าน และแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองในระดับดี
ร้อยละ 85
3.2 นักเรียนมีทกั ษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน
และตัง้ คาถามเพือ
่ ค้นคว้าหาความรูเ้ พิ่มเติมในระดับดี
ร้อยละ 85
3.3
นักเรียนมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลีย่ นเรียนรูซ
้ ึ่งกันและกั
น
ในระดับดี ร้อยละ 85
3.4 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรูแ
้ ละนาเสนอผ
ลงานได้อย่างเหมาะสม
ในระดับดี ร้อยละ 85
ด้านคุณภาพ
3.5 จัดบรรยากาศห้องสมุดได้อบอุน
่ เหมือนบ้าน
3.6 จัดหาหนังสือ สือ
่ การเรียนรูใ้ หม่ทด
ี่ ี
เหมาะกับวัยเด็กและสับเปลีย่ นทุกภาคเรียน
3.7 มีระบบให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตอย่างเพียงพอ
3.8 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชือ
่ มโยงการเรียนรูไ้ ด้มากกว่า ๓
กลุม
่ สาระ
3.9
มีอตั ราการใช้ห้องสมุดเพิ่มขึ้นและมีรป
ู แบบกรให้บริการทีห
่ ลากหลาย
4. ขอบข่าย
4.1. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาโป่ งทุกระดับชัน
้
4.2. บุคลากรในสถานศึกษา
5. ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 จัดทาโครงการเพือ
่ ขออนุมตั ิ
5.2 จัดตัง้ คณะทางาน
5.3 ดาเนินการตามกิจกรรมโครงการ
5.3.1 กิจกรรมการอ่านทุกวันเพือ
่ ชีวต
ิ
5.3.2 กิจกรรมข่าวรายวัน/วิชาการหน้าเสาธง
5.3.3 กิจกรรมส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน
5.3.4 กิจกรรมการเรียนรูด
้ ้วย Internet และสือ่ Internet
5.3.5 กิจกรรมวันภาษาไทย

5.3.6 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรูน
้ อกโรงเรียน
5.4 ประเมินผล ติดตาม สรุปผลการดาเนินงาน เผยแพร่ผลงาน
5.5 รายงานผล
6. ปฏิทน
ิ การปฏิบตั ิงาน
ที่
กิจกรรม
1 ขัน
้ เตรียมการ (P)
1. ศึกษานโยบายโรงเรียนบ้านนาโป่ ง
2. ศึกษาผลการดาเนินงานโครงการฯ ในปี ทีผ
่ ่านมา
และสภาพความเป็ นไปได้ในการพัฒนาโครงการ
3. จัดทาโครงการขอความเห็นชอบต่อผู้อานวยการโรงเรียน
2 ขัน
้ ดาเนินการตามโครงการ(D)
1. กิจกรรมการอ่านทุกวันเพือ
่ ชีวต
ิ
2. กิจกรรมข่าวรายวัน/วิชาการหน้าเสาธง
3. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
4. กิจกรรมการเรียนรูด
้ ้วย Internet และสือ
่ Internet
5. กิจกรรมวันภาษาไทย
6. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรูน
้ อกโรงเรียน

3 ขัน
้ นิเทศติดตามผล ( C )
ผู้บริหารและเจ้าของโครงการ
นิเทศติดตามการดาเนินงานและคอยอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรมให้เป็ นไ

4 ขัน
้ สรุปและประเมินผล (A )
1. สรุปประเมินโครงการ
2. จัดทารายงานโครงการ นาเสนอฝ่ ายบริหาร
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
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8. สถานที่
โรงเรียนบ้านนาโป่ ง

9. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่
1
2
3
4
5
6.

52,000 บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

หมวดค่าใช้จ่าย
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแ ค่าใช้ส ค่าวัส
ทน
อย
ดุ
1,00
กิจกรรมข่าวรายวัน/วิชาการหน้าเสา
0
ธง
1,00
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
0
กิจกรรมการเรียนรูด
้ ้วย Internet
1,00
และสือ่ Internet
0
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรูน
้ อกโ
4,00
รงเรียน
0
หนังสือห้องสมุด การเล่านิทาน
5,00
0
40,0
00
รวมทัง้ สิน
้

(แปดหมืน
่ แปดพันบาทถ้วน)

รวม
1,000
1,000
1,000
4,000
5,000
40,00
0

52,,0
00

10. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธก
ี ารประเมิน

ผลผลิต (Output)
1. มีหนังสือ
สือ่ การเรียนรูใ้ หม่ทด
ี่ ี
เหมาะกับวัยเด็กและสับเปลีย่ น
ทุกภาคเรียน
2.
มีระบบให้บริการสืบค้นข้อมูลท
างอินเตอร์เน็ตอย่างเพียงพอ
3.
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชือ
่
มโยงการเรียนรูไ้ ด้มากกว่า ๓
กลุม
่ สาระ
ผลลัพธ์
(Outcome)
1.
อัตราการใช้ห้องสมุดของนักเรี
ยนเพิ่มขึ้น
2.
ห้องสมุดมีบรรยากาศอบอุ่นเห
มือนบ้าน

1. ใช้แบบสอบถามผู้ปกครอง ชุมชน
กรรมการสถานศึกษา
2.
รวบรวมผลแล้วนาไปเป็ นข้อมูลการพัฒ
นาโครงการปี ต่อไป
1. ใช้แบบสอบถามผู้ปกครอง ชุมชน
กรรมการสถานศึกษา
2.
รวบรวมผลแล้วนาไปเป็ นข้อมูลการพัฒ
นาโครงการปี ต่อไป

11. ผลทีค
่ าดว่าจะได้รบั
11.1 นักเรียนมีนิสยั รักการอ่าน
และแสวงหาความรูด
้ ้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรูแ
้ ละสือ่ ต่างๆ
รอบตัว
11.2 นักเรียนมีทกั ษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน
และตัง้ คาถามเพือ
่ ค้นคว้าหาความรูเ้ พิ่มเติม
11.3
นักเรียนมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลีย่ นเรียนรูซ
้ ึ่งกันและกั
น
11.4
นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไ้ ด้อย่างเหมาะสม

11.5 โรงเรียนมีห้องสมุดมีชีวต
ิ ต้นแบบ
(ลงชือ
่ )....................................ผู้เสนอโครงการ
(ลงชือ
่ )………………………………..ผู้เห็ นชอบโครงการ
(นางเวณิกา โฮงยากุล )
วัฒนวงษ์ ครี )ี
ครูโรงเรียนบ้านนาโป่ ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาโป่ ง

(นางนงลักษณ์
รักษาการ

(ลงชือ
่ )………………………………ผู้อนุมตั ิโครงการ
(นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาโป่ ง

ชือ
่ โครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนงาน
วิชาการ
สนองผลผลิตที่
1 , 2
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน
้ พื้นฐ
าน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนือ
่ ง
หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
โรงเรียนบ้านนาโป่ ง
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางเมทินี แก้วไชยะ

ระยะเวลาดาเนินการ
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.....................................................................................................
..............................................................
1.หลักการและเหตุผล
จากผลการประเมินภายนอก ตัวบ่งชี้ที่ 5
์ างการเรียนของผู้เรียน ได้ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง
ผลสัมฤทธิท
และตัวบ่งชี้ที่ 6
ประสิทธิผลของการจัดการเรียรนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ได้ระดับคุณภาพดี ดังนัน
้ โรงเรียนบ้านนาโป่ ง จึง จัดการศึกษาให้กบ
ั นักเรียน
โดยมุ่งเน้นพัฒนาเด็กตามศักยภาพให้ครบถ้วนทุกด้าน คือ พุทธิศึกษา
จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา กล่าวคือมุ่งเน้นให้นกั เรียนเป็ น คนดี
คนเก่ง มีสข
ุ ภาพร่างกายทีส่ มบูรณ์ อาหารกลางวัน ทุน
ทรัพยากรในท้องถิ่นและอุปกรณ์ การเรียนการสอน
เป็ นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและการบริหารสถานศึกษ
า
ดังนัน
้ โรงเรียนบ้านนาโป่ งจึง ได้จดั ทาโครงการนี้ขึ้นมาเพือ
่ เป็ นแนวทางในกา
รจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและการบริหารสถ
านศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ
่ จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
2.2 เพือ
่ จัดรายวิชาเพิ่มเติมทีห
่ ลากหลายให้นกั เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ
2.3 เพือ
่ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทีส
่ ง่ เสริมและตอบสนองตามต้องการ
ตามความสามารถ ตามความถนัด
2.4
เพือ
่ สนับสนุนให้ให้ครูจดั กระบวนการเรียนรูท
้ ใี่ ห้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบตั ิจริงสรุ
ปความรูไ้ ด้ด้วยตนเอง
2.5 เพือ
่ นิเทศภายใน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างขอนาเสนอ
2.6
เพือ
่ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทีม
่ ีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้ เรียนทุก
คน

3.เป้ าหมาย
ด้านปริมาณ
3.1 มีการจัดหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นใช้สอนได้จริงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
3.2 มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมทีห
่ ลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามคว
ามถนัด ความสามารถ ความ
สนใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
3.3 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทีส่ ง่ เสริมและตอบสนองความต้อง
การความถนัด ความสามารถ
ความสนใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
3.4 มีการสนับสนุนให้ครูจดั กระบวนการเรียนรูใ้ ห้ผู้เ รียนได้ลงมือปฏิ
บัติจริงจนสรุปความรูไ้ ด้ด้วย
ตนเองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
ด้านคุณภาพ
โรงเรียนบ้านนาโป่ งได้มีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาทีเ่ หมาะสมและสอดคล้
องกับท้องถิ่นมีการจัดทารายวิชาเพิ่มเติมทีห
่ ลากหลายสนองความต้องการ
ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนปฏิบตั ิทจี่ ริง จนสรุปความรูไ้ ด้ด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมผู้เรียนทุกคน
4. ขอบข่าย
4.1 ส่งเสริมการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
4.2 ส่งเสริมการจัดวิชาเพิ่มเติมทีห
่ ลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนความถนัด
ความสามารถ ความสนใจ
4.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนความถนัด ความสามารถ
ความสนใจผู้เรียน
4.4
ส่งเสริมให้ครูจดั กิจกรรมเรียนรูด
้ ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบตั ิจริงสรุปความรูไ้ ด้ด้
วยตนเอง
5. วิธก
ี ารและขั้นตอนในการดาเนินการ
5.1 เสนอและอนุมตั ิโครงการ เดือนพฤษภาคม
5.2 พิจารณา/อนุมตั ิโครงการ เดือนมิถุนายน
5.3 ดาเนินตามกิจกรรมในโครงการดังนี้
5.3.1
กิจกรรมการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาทีเ่ หมาะสมกับท้องถิ่น

5.3.2 กิจกรรมจัดทารายวิชาเพิ่มเติม
5.3.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5.3.4 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เน้นผู้เ รียนเป็ นสาคัญ
5.4 ติดตามและประเมินผล
5.5 สรุปรายงานผล สิน
้ ปี การศึกษา
6. ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม
1. เสนอโครงการ (P)
2. พิจารณา/อนุมตั ิโครงการ (C)

ระยะเวลาทีป
่ ฏิบตั ิงาน
16-31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563
1-15 มิถุนายน
พ.ศ. 2563

3. ดาเนินโครงการตามกิจกรรม (D)
3.1 กิจกรรมการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาทีเ่ หมาะสม
พฤษภาคม พ.ศ.
กับท้องถิ่น
2563
3.2 กิจกรรมจัดทารายวิชาเพิ่มเติม
3.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.4
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ น้นผู้เ รียนเป็ นสาคัญ
4. ติดตามประเมินผลโครงการ(A)
ตุลาคม 2563 เมษายน 2564
5. สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
มีนาคม 2564

7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปี การศึกษา 2563
8. สถานที่
โรงเรียนบ้านนาโป่ ง

ผู้รบั ผิดช

นางเมทิน
แก้วไชย
ผู้บริหาร

คณะครูท

คณะครูท
คณะครูท
คณะครูท

ผู้บริหาร

นางเมทิน
แก้วไชย

9. งบประมาณ
(หนึ่งหมืน
่ แปดพันบาทถ้วน)
หมวดค่าใช้จ่าย
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแ ค่าใช้ส ค่าวั
ทน
อย
สดุ
กิจกรรมการจัดทาหลักสูตรหลักสูตรส
5,00
ถานศึกษาทีเ่ หมาะสมกับท้องถิ่น
0
กิจกรรมจัดทารายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5,00
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
0
เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
5,00
0
3,00
0

งบประมาณ 18,000 บาท
ที่
1.
2.
3.
4.

รวมทัง้ สิน
้

(หนึง่ แสนหนึง่ หมื่นบาทถ้วน)

10 . การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธก
ี ารประเมิน

รวม
5,000
5,000
5,000
3,000

18,000

ผลผลิต (Output)
1. มีหลักสูตรครบทุกกลุม
่ สาระ
2.
มีหลักสูตรสาระท้องถิ่นทีส่ นอง
ความต้องการของท้องถิ่น
ผลลัพธ์
(Outcome)
1.
นักเรียนได้เลือกเรียนอย่างหลา
กหลาย
2.
์ างการเรี
นักเรียนมีผลสัมฤทธิท
ยนสูงขึ้น

1. ใช้แบบสอบถามผู้ปกครอง ชุมชน
กรรมการสถานศึกษา
2.
รวบรวมผลแล้วนาไปเป็ นข้อมูลการพัฒ
นาโครงการปี ต่อไป
1. ใช้แบบสอบถามผู้ปกครอง ชุมชน
กรรมการสถานศึกษา
2.
รวบรวมผลแล้วนาไปเป็ นข้อมูลการพัฒ
นาโครงการปี ต่อไป

11. ผลทีค
่ าดว่าจะได้รบั
11.1 ครู มีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
11.2 ครูมีรายวิชาเพิ่มเติมทีห
่ ลากหลายให้ผู้อน
ื่ ได้เ รียนตรงตามความถนัด
ความสามารถ ความสนใจ
ผู้เรียน
11.3
ครูมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทีห
่ ลากหลายให้ผู้อน
ื่ ได้เรียนตรงตามความถนัด
ความสามารถความสนใจ
ผู้เรียน
11.4 ครูมีกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้ผู้เรียนได้ปรับปรุงจน
สรุปองค์ความรูไ้ ด้ด้วยตนเอง

(ลงชือ
่ )....................................ผู้เสนอโครงการ
(ลงชือ
่ )………………………………..ผู้เห็ นชอบโครงการ
(นางเมทินี แก้วไชยะ)
(นางนงลักษณ์
วัฒนวงษ์ ครี )ี
ครูโรงเรียนบ้านนาโป่ ง
รักษาการ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาโป่ ง

(ลงชือ
่ )………………………………ผู้อนุมตั ิโครงการ
(นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาโป่ ง

ชือ
่ โครงการ
แผนงาน
สนองผลผลิตที่
สนองกลยุทธ์

เร่งรัดพัฒนาผู้เรียนมีความรูแ
้ ละทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสูตร
วิชาการ
1 , 2
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน
้ พื้นฐ
าน
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนือ
่ ง
หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบ โรงเรียนบ้านนาโป่ ง
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ นางนงลักษณ์ วัฒนวงษ์ คีรี
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปี การศึกษา 2563
…………………………………………………………………………............................................
..............
1. หลักการและเหตุผล

จากรายงานการประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ
ภาพการศึกษาการจัดการศึกษา(สมศ.)
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรูแ
้ ละทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสูตร มาตรฐานที่
5 มีระดับคุณภาพพอใช้
ดังนัน
้
เพือ
่ พัฒนาซึ่งมาตรฐานดังกล่าวให้สงู ขึ้นจึง ได้จดั ทาโครงการเร่งรัดพัฒนาผู้เรี
ยนมีความรูแ
้ ละทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสูตร
เพือ
่ พัฒนานักเรียนให้บรรลุเป้ าหมายตามมาตรฐานต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1
์ างการเรียนทุกกลุม
เพือ
่ ให้นกั เรียนมีระดับผลสัมฤทธิท
่ สาระเป็ นไปตามเกณฑ์
2.2 เพือ
่ ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็ นไปตามเกณฑ์
2.3 เพือ
่ ให้นก
ั เรียนมีผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
2.4 เพือ
่ ให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์
3. เป้ าหมาย
ด้านปริมาณ
3.1
์ างการเรียนทุกกลุม
นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิท
่ สาระเป็ นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ
85
3.2
นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็ นไปตามเกณฑ์
ร้อยละ 85
3.3 นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 85
3.4 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 85

ด้านคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนบ้านนาโป่ ง
์ างการเรียนทุกกลุม
มีระดับผลสัมฤทธิท
่ สาระเป็ นไปตามเกณฑ์
มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลีย่ สูงขึ้น มีผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนรวมทัง้ สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็ นไปตามเกณฑ์
4. ขอบข่าย
4.1. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาโป่ งทุกระดับชัน
้
4.2. บุคลากรในสถานศึกษา

4.3. คณะกรรมการสถานศึกษาผู้นาชุมชน
เทศบาลตาบลนาโป่ งและชุมชนในเขตบริการ
5. วิธก
ี ารและขั้นตอนในการดาเนินการ
5.1. เสนอและอนุมตั ิโครงการ
พฤษภาคม 2563
5.2. ประชุมวางแผนแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ พฤษภาคม
2562
5.3. ดาเนินการตามกิจกรรมโครงการ ดังนี้
5.3.1. เตรียมความพร้อมการวัดผลสัมฤทธิร์ ะดับโรงเรียน
ระดับเขตและระดับชาติ
5.3.2. เสริมสร้างสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
5.3.3. กิจกรรมการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียน
5.4. ติดตามและประเมินผล มีนาคม 2564
5.5. รายงานผล มีนาคม 2564
6. ปฏิทน
ิ ปฏิบตั ิง าน
ที่
กิจกรรม

1 ขน
้ ั เตรียมการ (P)
1. ศึกษานโยบายโรงเรียนบ้านนาโป่ ง
2. ศึกษาผลการดาเนินงานโครงการฯ ในปี ทีผ
่ า่ นมา และสภาพความเป็ นไปได้ในการพัฒนาโครงก
3. จ ัดทาโครงการขอความเห็นชอบต่อผูอ้ านวยการโรงเรียน
2 ขน
้ ั ดาเนินการตามโครงการ(D)
1. เตรียมความพร้อมการว ัดผลสัมฤทธิร์ ะด ับโรงเรียนระด ับเขตและระด ับชาติ
2. เสริมสร้างสมรรถนะสาค ัญตามหล ักสูตร
3. กิจกรรมการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียน

3 ขน
้ ั นิเทศติดตามผล ( C )
ผูบ
้ ริหารและเจ้าของโครงการ
นิเทศติดตามการดาเนินงานและคอยอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรมให้เป็ นไปตามภาระ
4 ขน
้ ั สรุปและประเมินผล (A )
1. สรุปประเมินโครงการ
2. จ ัดทารายงานโครงการ นาเสนอฝ่ ายบริหาร

7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปี การศึกษา 2563
8. สถานที่
โรงเรียนบ้านนาโป่ ง
9. งบประมาณ
งบประมาณ 18,000 บาท (หนึ่งหมืน
่ แปดพันบาทถ้วน)
ที่

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแ ค่าใช้ส
ทน
อย
1 เตรียมความพร้อมการวัดผลสัมฤทธิ ์
ระดับ
2 โรงเรียนระดับเขตและระดับชาติ
3 เสริมสร้างสมรรถนะสาคัญตามหลัก
สูตร
กิจกรรมการอ่าน คิด วิเคราะห์
และการเขียน

ค่าวัส รวม
ดุ
6,00 6,000
0
6,000
6,00 6,000
0
6,00
0

(หนึ่งหมืน
่ แปดพันบาทถ้วน)

18,00
0

รวมทัง้ สิน
้
10.

การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธก
ี ารประเมิน

1.
์ างก
นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิท
ารเรียนทุกกลุม
่ สาระสูงขึ้น
2.
ผู้เรียนมีสมรรถนะสาคัญตามห
ลักสูตรเป็ นไปตามเกณฑ์
3.
เพือ
่ ให้นกั เรียนมีผลการประเมิ
นการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็ นไปตา
มเกณฑ์
4.
เพือ
่ ให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบร
ะดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์

1. ใช้แบบสอบถามผู้ปกครอง ชุมชน
กรรมการสถานศึกษา
2.
รวบรวมผลแล้วนาไปเป็ นข้อมูลการพัฒ
นาโครงการปี ต่อไป

11.
ผลทีค
่ าดว่าจะได้รบั
11.1
์ างการเรียนทุกกลุม
นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิท
่ สาระเป็ นไปตามเกณ
ฑ์
11.2 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็ นไปตามเกณฑ์

11.3 นักเรียนมีผลประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
11.4 นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์
(ลงชือ
่ )..........................................ผู้เสนอโครงการ
(ลงชือ
่ )………………………………..ผู้เห็ นชอบโครงการ
(นางนงลักษณ์ วัฒนวงษ์ คีรี )
(นางนงลักษณ๋
วัฒนวงษ์ ครี )ี
ครูโรงเรียนบ้านนาโป่ ง
รักษาการ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาโป่ ง
(ลงชือ
่ )………………………………ผู้อนุมตั ิโครงการ
(นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาโป่ ง

ชือ
่ โครงการ
เรียนรู้
แผนงาน

โครงการพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียน
วิชาการ

สนองผลผลิตที่
2
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน
สนองมาตรฐานโรงเรียนที่
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนือ
่ ง
หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
โรงเรียนบ้านนาโป่ ง
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางเวณิกา โฮงยากุล
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปี การศึกษา 2563
…………………………………………………………………………
. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ
่ พัฒนาความสามารถการอ่านและ
การเขียน ตามคาในบัญชีคาพื้นฐาน
และสนองตามนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
ตลอดจนพัฒนาและจัดการศึกษา
ตามคาแนะนาของคณะกรรมการสถานศึกษา และผลการประเมินภายนอก
ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ดังนัน
้ โรงเรียนบ้านนาโป่ งจึงจัดทาโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นมา
เพือ
่ พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้ าหมายตามมาตรฐานต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพือ
่ ให้นกั เรียนอ่านและการเขียน ตามคาในบัญชีคาพื้นฐาน
2.2.
เพือ
่ ให้โรงเรียนนาข้อเสนอแนะของผลการประเมินภายนอกเป็ นแนวทา
งในการจัดการศึกษา
3. เป้ าหมาย
ด้านปริมาณ
3.1. นักเรียนอ่านและการเขียน ตามคาในบัญชีคาพื้นฐาน
ในระดับดีรอ้ ยละ 85
3.2
โรงเรียนนาข้อเสนอแนะของผลการประเมินภายนอกเป็ นแนวทางในการจัดก
ารศึกษา
คิดเป็ นร้อยละ 85
ด้านคุณภาพ
โรงเรียนส่งเสริมการอ่านและการเขียน
ตามนโยบายของเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษา และ
ป้ องกันให้นกั เรียนปราศจากสารเสพติดและอบายมุข
นักเรียนมีจต
ิ สานึกอนุรกั ษ์ สงิ่ แวดล้อม
ตามคาแนะนาของคณะกรรมการสถานศึกษา
และบริหารจัดการตามคาแนะนาผลการประเมินภายนอก

4. ขอบข่าย
4.1. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาโป่ งทุกระดับชัน
้
4.2. บุคลากรในสถานศึกษา
4.3. คณะกรรมการสถานศึกษาผู้นาชุมชน
เทศบาลตาบลนาโป่ งและชุมชนในเขตบริการ
5. วิธก
ี ารและขั้นตอนในการดาเนินการ
5.1. เสนอและอนุมตั ิโครงการ
5.2. ประชุมวางแผนแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ
5.3. ดาเนินการตามกิจกรรมโครงการ ดังนี้
5.3.1.
กิจกรรมการอ่านการเขียนคาบัญชีพื้นฐานและคาทีใ่ ช้ในชีวต
ิ ประจาวัน
5.3.2 กิจกรรมการท่องสูตรคูณ
5.3.3 กิจกรรมการอ่านวิเคราะห์ข่าว
5.3.4 กิจกรรม
5.4. ติดตามและประเมินผล
5.5. รายงานผล
6. ปฏิทน
ิ การปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม
ระยะเลาทีป
่ ฏิบตั ิ
ดาเนินการตามกิจกรรมโครงการ ดังนี้
1.
พฤษภาคม
กิจกรรมการอ่านการเขียนคาบัญชีพื้นฐานและคาทีใ่ ช้ใน 2563
ชีวต
ิ ประจาวัน
2.
พฤษภาคม
2562

6. ติดตามและประเมินผล

ตลอดปี การศึกษา

ผู้รบั ผิดชอบ

นางกอบทอง
มั่นพรหม

7. รายงานผล

สิน
้ ปี การศึกษา
2563

7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
- ปี การศึกษา 2563
8. สถานที่
- โรงเรียนบ้านนาโป่ ง , วัด , ชุมชน
9. งบประมาณ
- งบจากวัสดุรายหัวนักเรียนขยายโอกาส จานวน 81,000 บาท
(แปดหมืน
่ หนึ่งพันบาทถ้วน)
ที่

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

1 กิจกรรมรณรงค์
1) ต่อต้านยาเสพติด
2)
ลดความรุนแรงในเด็กและสตรี
3) การประหยัดพลังงาน
2
4) สร้างความปองดองในชาติ
. กิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอ
3 เพียง
. กิจกรรมการอ่านการเขียนคาบัญชีพื้
นฐานและคาทีใ่ ช้ในชีวต
ิ ประจาวัน
4 กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ปกครองเฝ้ า
. ระวังความประพฤตินกั เรียน
กิจกรรมจัดหาวิทยากรภายนอกและ
5 ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นสอนนักเรียน
..

รวมทัง้ สิน
้

หมวดค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแ ค่าใช้ส ค่าวัส รวม
ทน
อย
ดุ
10,00 5,00 15,00
0
0
0

5,000 5,00 10,00
0
0

4,80 4,800
8,200
0
20,000
16,20
5,000 8,00
0
0
35,00
10,0
0
00
81,00
(แปดหมืน
่ หนึ่งพันบาทถ้วน)
0

10.

การประเมินผล

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธก
ี ารประเมิน
- นักเรียนอ่านและการเขียนคล่อง 1. ใช้แบบสอบถามผู้ปกครอง ชุมชน
กรรมการสถานศึกษา
นักเรียนปราศจากสารเสพติดและ 2.
อบายมุข
รวบรวมผลแล้วนาไปเป็ นข้อมูลการพัฒน
าโครงการปี ต่อไป
นักเรียนมีจต
ิ สานึกอนุรกั ษ์ สงิ่ แวด
ล้อม
11.ผลทีค
่ าดว่าจะได้รบั
11.1 นักเรียนอ่านและการเขียน ตามคาในบัญชีคาพื้นฐาน
11.2 นักเรียนปราศจากสารเสพติดและอบายมุข
11.3 นักเรียนมีจต
ิ สานึกอนุรกั ษ์ สงิ่ แวดล้อม
11.4
โรงเรียนนาข้อเสนอแนะของผลการประเมินภายนอกเป็ นแนวทางใ
นการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ลงชือ
่ )...................................ผู้เสนอโครงการ
(ลงชือ
่ )………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางละออง ผงบุญตา)
(นางนงลักษณ์ วัฒนวงษ์ ครี )ี
ครูโรงเรียนบ้านนาโป่ ง
รักษาการ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาโป่ ง
(ลงชือ
่ )…………………………ผู้อนุมตั ิโครงการ

(นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาโป่ ง

ชือ
่ โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนงานอาชีพ
แผนงาน
บริหารงานวิชาการ
สนองผลผลิตที่
1 , 2
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน
สนองมาตรฐานโรงเรียนที่ 6 ตัวชี้วดั ที่ 6.1 , 6.2 , 6.3
สนองมาตรฐาน สมศ. กลุม
่ ตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม ข้อ 11 , 12

สนองเป้ าหมายโรงรียนดีศรีตาบล ด้านคุณธรรม ข้อ 18 , 19 , 20
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนือ
่ ง
หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
โรงเรียนบ้านนาโป่ ง
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางนงลักษณ์ วัฒนวงษ์ คีรแ
ี ละคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปี การศึกษา 2563
.....................................................................................................
........................................................
1. หลักการและเหตุผล
จากรายงานการประเมิน
ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา(สมศ.)
ในการทีโ่ รงเรียนพัฒนาทักษะการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผู้อน
ื่ ได้ และสร้างเจตคติทด
ี่ ีต่ออาชีพทีส
่ จุ ริต
ดังนัน
้ เพือ
่ การคงไว้ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจึงได้จดั ทาโครงการพัฒนาทักษะการ
ทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อน
ื่ ได้
และสร้างเจตคติทด
ี่ ีต่ออาชีพสุจริต ให้บรรลุเป้ าหมายตามมาตรฐานต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ
่ ให้นก
ั เรียนสามารถวางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
2.2 เพือ
่ ให้นกั เรียนสามารถทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตน
2.3 เพือ
่ ให้นกั เรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อน
ื่ ได้
2.4
เพือ
่ ให้นกั เรียนสามารถมีความรูส้ ึกทีด
่ ีต่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้ กีย่ วกับอา
ชีพทีต
่ นเอง สนใจ
3. เป้ าหมาย
ด้านปริมาณ
3.1 นักเรียนสามารถวางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
ในระดับดี ร้อยละ 90
3.2 นักเรียนสามารถทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตน
ในระดับดี ร้อยละ 90
3.3
นักเรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อน
ื่ ได้ ในระดับดี ร้อยละ
90
3.4
นักเรียนสามารถมีความรูส้ ก
ึ ทีด
่ ีต่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้ กี่ ยวกับอาชีพทีต
่
นเอง
ในระดับดี ร้อยละ 90
ด้านคุณภาพ

ปรับปรุงและใช้ศูนย์การเรียนรูง้ านอาชีพอย่างครบวงจร
มีกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่นกั เรียนตามความถนัด ความสนใจ
มีวท
ิ ยากรท้องถิ่นหรือครูจดั การเรียนรูง้ านอาชีพสอดคล้องกับวิถีชีวต
ิ ชุมชน
มีผลิตภัณฑ์ทพ
ี่ ฒ
ั นาต่อยอดจากภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นจนเป็ นทีย่ อมรับ
มีผลิตภัณฑ์และผลงานนักเรียนทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็ นสินค้า OTOP
4. ขอบข่าย
4.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านนาโป่ งทุกระดับชัน
้
4.2 บุคลากรใสถานศึกษา
4.3 บุคลากรในชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและชุมชนในเขตบริการ
5. วิธก
ี ารและขั้นตอนในการดาเนินการ
5.1 เสนอโครงการ
5.2 ประชุมวางแผนและแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ
5.3 ดาเนินการตามกิจกรรมโครงการ ดังนี้
5.3.1 มีการวางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
- กิจกรรมโครงงาน
5.3.2 จัดทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง
- แฟ้ มสะสมผลงานตนเอง
5.3.3 จัดทางานร่วมกับผู้อน
ื่ ได้
- กิจกรรม 5 ส
5.3.4
มีความรูส้ ก
ึ ทีด
่ ีต่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้ กีย่ วกับอาชีพทีต
่ นเองสนใจ
- กิจกรรมการแนะแนวอาชีพ
- กิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียน
5.4 ติดตามและประเมินผล
5.5 รายงานผล
6. ปฎิทินปฎิบตั ิงาน
ที่

กิจกรรม

1 ขัน
้ เตรียมการ (p)
1. ศึกษานโยบายโรงเรียนบ้านนาโป่ ง
2. ศึกษาผลการดาเนินงานโครงการฯในปี ทีผ
่ ่านมา และสภาพความเป็ นไปได้ในการพ
3. จัดทาโครงการขอความเห็นชอบต่อผู้อานวยการโรงเรียน

2 ขัน
้ ดาเนินการตามโครงการ(D)
1. ประสานงาน ติดต่อวิทยากร
1. จัดจ้างวิทยากรภายนอก
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. กิจกรรมแฟ้ มสะสมผลงานนักเรียน
4. กิจกรรมการแนะแนวอาชีพ
5. กิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียน

ที่
กิจกรรม
3 ขัน
้ นิเทศติดตามผล (C)
ผู้บริหารและเจ้าของโครงการ
นิเทศติดตามการดาเนินงานและคอยอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรมให้เป็ น

4 ขัน
้ สรุปและประเมินผล (A)
1.สรุปประเมินโครงการ
2. จัดทารายงานโครงการ นาเสนอฝ่ ายบริหาร

7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปี การศึกษา 2563
8. สถานที่
โรงเรียนบ้านนาโป่ ง
9. งบประมาณ

งบประมาณ – งบจากวัสดุรายหัวนักเรียน จานวน 10,000 บาท
(หนึ่งหมืน
่ บาทถ้วน)
หมวดค่าใช้จ่าย
รายละเอียดการใช้งบประมา
ที่
ค่าตอบแท ค่าใช้สอ ค่าวัส รวม
ณ
น
ย
ดุ
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
3,00 3,000
2 ค่าตอบแทนวิทยากร
3,000
0
3,000
3 แสดงผลงานนักเรียน
3,000
4 กิจกรรมการแนะแนวอาชีพ
3,00 1,000
5 กิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียน
0
1,00
0
3,000
7,00 10,00
0
0
รวมทัง้ สิน
้ (หนึ่งหมืน
่ บาทถ้วน)
10,00
0

10. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ได้ปรับปรุงและใช้ศูนย์การเรีย
นรูง้ านอาชีพอย่างครบวงจร
มีกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพใ
ห้แก่นกั เรียนตามความถนัด
ความสนใจ
มีวท
ิ ยากรท้องถิ่นหรือครู
จัดการเรียนรูง้ านอาชีพสอดคล้

วิธก
ี ารประเมิน
1. ใช้แบบสอบถามผู้ปกครอง ชุมชน
กรรมการสถานศึกษา
2.
รวบรวมผลแล้วนาไปเป็ นข้อมูลการพัฒ
นาโครงการปี ต่อไป

องกับวิถีชีวต
ิ ชุมชน
มีผลิตภัณฑ์ทพ
ี่ ฒ
ั นาต่อยอดจาก
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นจนเป็ นทีย่ อม
รับ
มีผลิตภัณฑ์และผลงานนักเรียน
ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็ นสินค้
า OTOP
11. ผลทีค
่ าดว่าจะได้รบั
11.1 นักเรียนสามารถวางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
11.2 นักเรียนสามารถทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตน
11.3 นักเรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อน
ื่ ได้
11.4
นักเรียนสามารถมีความรูส้ ก
ึ ทีด
่ ีต่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้ กี่ยวกับอาชีพทีต
่
นเอง
11.5 มีการใช้ศูนย์ง านอาชีพอย่างคุม
้ ค่า
11.6
มีผลิตภัณฑ์ทพ
ี่ ฒ
ั นาต่อยอดจากภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นจนเป็ นทีย่ อมรับ
11.7 มีผลิตภัณฑ์และผลงานนักเรียนทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็ นสินค้า
OTOP
(ลงชือ
่ )..........................................ผู้เสนอโครงการ
(ลงชือ
่ )..........................................ผู้เสนอโครงการ
(นางนงลักษณ์ วัฒนวงษ์ ครี )ี
(นางเวณิกา
โฮงยากุล)
ครูโรงเรียนบ้านนาโป่ ง
ครูโรงเรียนบ้านนาโป่ ง

(ลงชือ
่ )………………………………ผู้อนุมตั ิโครงการ
(นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาโป่ ง

