จากประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ถึงผู้ปกครอง
สวัสดีค่ะ โรงเรียนวัดบ้านนาเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2558 เป็น
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 ถือเป็นวันดี เป็นวันครู ซึง่ ในปีนไี้ ด้มกี ารพัฒนา
่
หลักสูตรใหม่ เหมาะสมกับสภาพการเปลีย่ นแปลงของสังคม และการเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน ประการหนึ่งในความห่วงใยคือสุขภาพเด็กๆ และความปลอดภัยในการ
ดำ�เนินชีวิต ซึ่งผู้ปกครองต้องแบ่งเวลาส่วนใหญ่ในการทำ�งานเพื่อหาเลี้ยงชีพคนใน
ครอบครัว ทำ�ให้ต้องให้เด็กต้องดูแลตนเอง อยู่ตามลำ�พัง โดยมีสื่อทางเทคโนโลยี
เป็นเพื่อน เด็กจึงมีชีวิตอยู่กับวัตถุมากกว่าอยู่ในสังคมครอบครัว และสังคมเพื่อน
ที่ดีอันจะเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเอง ให้อยู่ในสังคมที่ถูกต้องดีงาม เด็กจะ
้ วยเหลือคนในครอบครัว หุงข้าว
ขาดประสบการณ์ในการช่วยเหลือตนเอง และการช่
ทำ�อาหาร ทำ�ความสะอาดทีอ่ ยูอ่ าศัย และเสือ้ ผ้าของใช้สว่ นตัวได้ไม่ดเี ท่าทีค่ วร และ
ยังเป็นการใช้ชวี ติ ทีฟ่ มุ่ เฟือย กินอาหารทีท่ �ำ ลายสุขภาพ และส่งผลให้สขุ ภาพอ่อนแอ
เจ็บป่วยได้ง่าย จึงขอความร่วมมือ ท่านผู้ปกครองช่วยแบ่งเวลาให้กับเด็กๆ เพิ่มขึ้น
อีกสักนิด ได้สังเกตพฤติกรรมความเป็นอยู่ ให้สนใจเอาใจใส่กับการเรียน การทำ�
การบ้าน การกินอยูต่ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หากเด็กๆ ทำ�สิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ควรว่ากล่าวตักเตือน ให้รู้คิด รู้ทำ� อย่างสมำ�เสมอ ซึ่ ่งนั่นหมายถึงในอนาคต ท่านจะ
มีบุตรหลานที่ดี มีคุณภาพ เป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัวและวงษ์ตระกูล
อรวรรณ หอมกรุ่น
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

จากผู้อำ�นวยการโรงเรียน
ถึงผู้ปกครอง
เรียน ท่านผูป้ กครองทีเ่ คารพ ก่อนอืน่ ต้องขอขอบพระคุณผูป้ กครองทุกท่านที่
ให้เกียรติและความไว้วางใจ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบ้านนา ส่งบุตรหลาน
มาเข้าเรียนเป็นจำ�นวนมาก จนไม่สามารถรองรับได้หมดทุกคน เนือ่ งจากขณะนีโ้ รงเรียน
ขาดแคลนด้านอาคารและห้องเรียน ซึง่ กำ�ลังดำ�เนินการของบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 4 ชั้น 12
ห้องเรียน ใต้ถนุ โล่ง ซึง่ จะได้ของบบริจาคสนับสนุนก่อสร้างชัน้ ล่าง ให้เป็นห้องประชุม
ทีไ่ ด้มาตรฐานต่อไป ซึง่ ในความสำ�เร็จทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตอันใกล้น้ี ต้องขอคำ�อวยพร
และกำ�ลังใจจากผูป้ กครอง ช่วยกันส่งกำ�ลังใจ ให้ได้รบั การพิจารณาอนุมตั งิ บประมาณ
ต่อไป
ในปีการศึกษา 2558 นี้ ได้มกี ารพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการ
ผูป้ กครอง ของผูเ้ รียน และนโยบายระดับชาติ จึงมีความหลากหลาย และต้องอาศัย
ความร่วมมือจากผู้ปกครองสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยการคอยควบคุมดูแล
การเรียนของเด็กๆ ให้มคี วามตัง้ ใจมุมานะ และมีความเพียรพยายามในการเรียนสิง่ ที่
ยากให้เป็นสิง่ ทีง่ า่ ย และขยันเรียน ไม่ปล่อยเวลาให้วา่ งเปล่าประโยชน์ ซึง่ ทีผ่ า่ นมา
โรงเรียนได้รบั ความร่วมมือจากผูป้ กครองเป็นอย่างดียง่ิ โดยเฉพาะกิจกรรมวันสำ�คัญ
เช่น วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก และวันสำ�คัญทางพุทธศาสนา
หากในการจัดการศึกษามีจดุ บกพร่อง ผูป้ กครองเห็นควรมีการปรับปรุง แก้ไข
ขอให้แจ้งให้ทราบ เพือ่ นำ�มาเป็นข้อมูลพัฒนาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และการส่งกำ�ลังใจ
อัมพร บำ�รุงผล
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)
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โรงเรียนวัดบ้านนา มีชื่อเต็มว่า “โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)” เนื่องจากพระอธิการ
ฟิน อินทวโส (หลวงปู่ฟิน) เจ้าอาวาสวัดบ้านนาในขณะนั้น (พ.ศ. 2477) เป็นผู้ริเริ่มชักชวน
ชาวบ้านนาร่วมกันสร้างอาคารเรียนขึ้น เป็นอาคารเอกเทศถาวรจากเดิมที่ใช้ศาลาวัดบ้านนา
เป็นทีเ่ รียน เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2477 ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 112 หมูท่ ี่ 5 ต.ทุง่ สุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
บนพื้นที่ของวัดบ้านนา ประมาณ 2 ไร่ 10 ตารางวา มีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารอเนกประสงค์
(โรงอาหารเจริญสติ) 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง สำ�นักงานธนาคารขยะ 1 หลัง ห้องสุขา 3 หลัง
อาคารอาหารว่างพอเพียง 1 หลัง และห้องครัว 2 หลัง
โรงเรียนอยู่ห่างจากสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ระยะทาง
3.2 กิโลเมตร การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนส่วนใหญ่ได้รบั การบริจาค จากทางคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูประจำ�การ 29 คน
พนักงานราชการ 4 คน พนักงานจ้างตามภาระกิจ 8 คน (สังกัดศูนย์เด็กเล็ก) ครูจ้างสอน 2 คน
ครูพี่เลี้ยงเด็ก 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
1 คน และนักการภารโรงชั่วคราว 1 คน

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดบ้านนา ประธานที่ปรึกษา
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนวัดบ้านนา ที่ปรึกษา
หัวหน้าคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038-490251 โทรสาร 038-290251 www.watbannaschool.org
e-mail : watbanna@hotmail.com
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ทำ�เนียบบุคลากร
ปี ก ารศึ ก ษา 2558

ปรัชญาโรงเรียน
การศึกษาสร้างมนุษย์ให้สมบูรณ์
นางสาวอัมพร บำ�รุงผล
ปริญญาโท การประถมศึกษา
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนวัดบ้านนา

วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดบ้านนาเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ� มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นชุนแห่งการเรียนรู้ชีวิตพอเพียง

เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
2. ผู้เรียนสามารถนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำ�เนินชีวิต
3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ครูมีศักยภาพ สมรรถนะ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
5. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
6. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
7. สถานศึกษามีความเข้มแข็งและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำ�ขวัญประจำ�โรงเรียน

นางนันทิญา ภูคำ�นวน
ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย
ครูประจำ�ชั้น อนุบาล 3 ขวบ/1

นางสาวสุภาพร ทองล้น
ปริญญาตรี คหกรรม
ครูประจำ�ชั้น อนุบาล 3 ขวบ/1

นางสาวบุรัสกร เพศสุวรรณ์
ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย
ครูประจำ�ชั้น อนุบาล 3 ขวบ/2

นางสาวนิตยา วรรณคำ�
ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย
ครูประจำ�ชั้น อนุบาล 3 ขวบ/2

เรียนดี รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

เฟื่องฟ้า
ต้นไม้ประจำ�โรงเรียน
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ดอกบัว
ดอกไม้ประจำ�โรงเรียน

มะม่วง
ผลไม้ประจำ�โรงเรียน
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นางสาวสุกานดา พลายแก้ว
ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย
ครูประจำ�ชั้น อนุบาล 3 ขวบ/3

นางสาวสุนิษา ถนอมรอด
ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย
ครูประจำ�ชั้น อนุบาล 3 ขวบ/3

นางสาวสุพัตรา อยู่ยงค์
ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
ครูประจำ�ชั้น อ.2/2

นางสาวพิยดา พุทธตรัส
ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย
ครูประจำ�ชั้น อ.2/3

นางสาวรุ่งฟ้า รุ่งเกลี้ยง
ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย
ครูประจำ�ชั้น อ.1/1

นางสาวอภัสรา จิ๋วสุข
ปริญญาตรี การวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ�ชั้น อ.1/2

นางสาวสุพรรณี สำ�เภารอด
ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย
ครูพิเศษปฐมวัย

นางสาวนุสรา แซ่ฟู
ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย
ปริญญาโท นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย, ครูพิเศษปฐมวัย

นางลำ�เพย อุตรัศมี
ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย
ครูประจำ�ชั้น อ.1/3

นางสาวรุ้งนภาพร มโนรัตน์
ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย
ครูประจำ�ชั้น อ.2/1

นางสาวอำ�ไพ พัดทอง
ปริญญาตรี หัตถกรรม
ปริญญาโท บริหารการศึกษา
ครูประจำ�ชั้น ป.1/1

นางสาววีราภรณ์ ถนอมรอด
ปริญญาตรี สาขาภาษาไทย
ปริญญาโท บริหารการศึกษา
ครูประจำ�ชั้น ป.1/2
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นางสาวพิมพ์ศิกร กุจะพันธ์
ปริญญาตรี การประถมศึกษา
ครูประจำ�ชั้น ป.1/3

นางสมใจ สุอังคะวาทิน
ปริญญาตรี การประถมศึกษา
ครูประจำ�ชั้น ป.2/1

นางอภิญญา อยู่สุข
ปริญญาตรี ปฐมวัย
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
ครูประจำ�ชั้น ป.3/3

นางสาวมลฤดี คังคายะ
ปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ครูประจำ�ชั้น ป.4/1

นางสาวขวัญชนก ดาวหาง
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์
ครูประจำ�ชั้น ป.2/2

นางพัฒนี สมจิตร
ปริญญาตรี การประถมศึกษา
ครูประจำ�ชั้น ป.2/3

นางสาวเกศรา แสนใจยา
ปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย
ครูประจำ�ชั้น ป.4/2

นางมีนา สุ่มมาตย์
ปริญญาตรี การประถมศึกษา
ครูประจำ�ชั้น ป.4/3

นายภูริภัทร จรูญฉาย
ปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย
ครูประจำ�ชั้น ป.3/1

นางประนอม ประกอบผล
ปริญญาตรี การประถมศึกษา
ครูประจำ�ชั้น ป.3/2

นางธันยภรณ์ อ้นมี
ปริญญาตรี สังคมศึกษา
ครูประจำ�ชั้น ป.5/1

นางสาวกรวลัย ถนอมรอด
ปริญญาตรี วิชาภาษาอังกฤษ
ครูประจำ�ชั้น ป.5/2

นางสาวนิตยา คุรุพันธุ์
ปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์
ครูประจำ�ชั้น ป.5/3

นางดวงใจ อยู่สุข
ปริญญาตรี ชีววิทยาประยุกต์
ปริญญาโท บริหารการศึกษา
ครูประจำ�ชั้น ป.6/1

นายจรัส วงษ์ชนะ
ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษ ป.1-3, วิชาดนตรี

นางสาวดลพัฒน์ หุ่นสม
ปริญญาตรี การศึกษาพิเศษ
ครูพเิ ศษสายชัน้ ป.2

นางสาวพิมพ์ชญา ปรีชาธนเกียรติ์
ปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์
ครูประจำ�ชั้น ป.6/2

นางสาวอัจฉราพร เทศศิริ
ปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท บริหารการศึกษา
ครูประจำ�ชั้น ป.6/3

นางสาวขวัญจิต เปี่ยมปราณี
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
ครูพิเศษสายชั้น ป.3

นางสาวพิชญาภรณ์ ศรีบริบูรณ์
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3-5

่

นางสาวนภาวรรณ ทองเอม
ปริญญาตรี การศึกษาพิเศษ
ปริญญาโท การศึกษาพิเศษ
ครูพิเศษสายชั้น ป.1

นางสาวจันทร์นภา อยู่สุข
ปริญญาตรี เทคโนโลยีทางการศึกษา
ครูพิเศษสายชั้น ป.1

นางสาวยุวรี ศิริธัญญาลักษณ์
ปริญญาตรี การประถมศึกษา
ปริญญาโท การประถมศึกษา
สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-5
วิชาชุมนุม ป.4

นางสาวพสุ สว่างสังวาลย์
ปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา
ปริญญาโท บริหารการศึกษา
ครูพิเศษสายชั้น ป.4

นางสาวพัทธ์ธีรา มงคล
ปริญญาตรี การศึกษาพิเศษ
ครูพิเศษสายชั้น ป.5

นางสาวศิรัศม์ ปั้นน้อย
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
ครูพิเศษสายชั้น ป.6

นางนิภา ดาราฉาย
แม่ครัวโรงเรียน

สาระในการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

8 พฤษภาคม 2558

ผู้บริหาร/ฝ่ายบริหาร แนะนำ�ครูและบุคลากรโรงเรียน

สายปฐมวัย

นางพิไลวรรณ หนูสะพลี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด
สอนวิชาชุมนุมอาหารว่างและบริการ ชั้น ป.3-5

นางสาวธิดารัตน์ บุญมี
ปริญญาตรี เทคโนโลยีทางการศึกษา
เจ้าหน้่าที่ธุรการโรงเรียน
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นางเตือนใจ ธนัทโสดาพงศ์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด
สอนวิชาชุมนุมอาหารว่างและบริการ ชั้น ป.3-5

1. การรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี เพิ่มเติมและการขอรับใบเสร็จรับเงิน
2. หลักสูตร การจัดประสบการณ์ และกิจกรรมของนักเรียนระดับปฐมวัย
3. การแต่งกายของนักเรียน / ทรงผม (นักเรียนหญิงผูกโบว์สีขาว)
4. การเตรียมและการดูแลอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ การแปรงฟัน เครื่องเขียน ที่นอน ฯลฯ
5. การรับ-ส่ง นักเรียนปฐมวัย
6. ส่งเสริมการพูดจาให้ไพเราะอ่อนหวานอย่างเป็นนิสัย
7. การรับข่าวสารจากทางโรงเรียน
8. การให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
9. การออกเยี่ยมบ้าน / โครงการ-กิจกรรมของโรงเรียน
10.เครือข่ายผู้ปกครอง
11.ซักถาม / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นางสุรินทร์ วรรณภักตร์
นักการภารโรงชั่วคราว
13

สายประถมศึกษา

1. หลักสูตรสถานศึกษา
2. โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน
3. ปฏิทินกิจกรรมวันสำ�คัญ
4. การรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี เพิ่มเติม และการขอรับใบเสร็จรับเงิน
5. การมาโรงเรียนให้ทันเวลา / การขาดเรียน
6. การทำ�การบ้าน / งานบ้าน
7. การดูแลนักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้านหรือเมื่อนักเรียนอยู่ตามลำ�พัง
8. การแจ้งข่าวสารของทางโรงเรียน
9. การพูดจาไพเราะอ่อนหวานอย่างเป็นนิสัย
10. การรับประทานอาหารเช้า / กลางวัน
11. การแต่งกายในแต่ละวัน เพื่อส่งเสริมวินัยสู่ความยั่งยืน / ทรงผม(นักเรียนหญิง
ผูกโบว์สีขาว)
12. การออกเยี่ยมบ้าน
13. เครือข่ายผู้ปกครอง
14. การหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด
15. การจัดการเรียนรวม(การศึกษาพิเศษ)
16. ซักถาม / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

พิธีส�ำ เร็จการศึกษาและอำ�ลาครูคืนศิษย์
27 มีนาคม 2558
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ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558
ณ วันที่ 22 เมษายน 2558

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 3 ขวบ/1

21

14

35

อนุบาล 3 ขวบ/2

20

15

35

อนุบาล 3 ขวบ/3

19

15

34

60

44

104

อนุบาลศึกษาปีที่ 1/1

17

16

33

อนุบาลศึกษาปีที่ 1/2

16

16

อนุบาลศึกษาปีที่ 1/3

17

อนุบาลศึกษาปีที่ 2/1

เวลาเรียน (ชั่วโมง / ปี)
ระดับประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

200

200

200

160

160

160

32

คณิตศาสตร์

200

200

200

160

160

160

16

33

วิทยาศาสตร์

80

80

80

80

80

80

19

18

37

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

80

80

80

80

80

80

อนุบาลศึกษาปีที่ 2/2

16

22

38

อนุบาลศึกษาปีที่ 2/3

18

20

38

ประวัติศาสตร์

40

40

40

40

40

40

103

108

211

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

80

80

80

80

ประถมศึกษาปีที่ 1/1

22

20

42

ศิลปะ

80

80

80

80

80

80

ประถมศึกษาปีที่ 1/2

24

16

40

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

40

40

80

80

80

ประถมศึกษาปีที่ 1/3

25

16

41

ภาษาต่างประเทศ

80

80

80

120

120

120

ประถมศึกษาปีที่ 2/1

22

23

45

ประถมศึกษาปีที่ 2/2

26

21

47

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)

880

880

880

880

880

880

ประถมศึกษาปีที่ 2/3

21

24

45

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

160

160

160

160

160

160

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

18

20

38

- รายวิชาเพิ่มเติม

120

120

120

120

120

120

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

21

16

37

ประถมศึกษาปีที่ 3/3

21

16

37

- กิจกรรมเสริมทักษะ
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

40
40
40
40
40
40
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

ประถมศึกษาปีที่ 4/1

25

17

42

ประถมศึกษาปีที่ 4/2

22

20

42

ประถมศึกษาปีที่ 4/3

25

16

41

ประถมศึกษาปีที่ 5/1

17

16

33

ประถมศึกษาปีที่ 5/2

16

17

33

ประถมศึกษาปีที่ 5/3

17

16

33

ประถมศึกษาปีที่ 6/1

16

18

34

ประถมศึกษาปีที่ 6/2

17

18

35

ประถมศึกษาปีที่ 6/3

18

15

33

รวม

373

325

698

รวมทั้งหมด

536

477

1013

รวม

รวม

16

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
•
•
•

รายวิชาเพิ่มเติม

ระดับชั้น ป.1-3 เพิ่มเติม
ภาษาไทย(ทักษะการอ่าน) 40 ชั่วโมง
คอมพิวเตอร์ 40 ชั่วโมง
หน้าที่พลเมือง 40 ชั่วโมง
ระดับชั้น ป.4-6 เพิ่มเติม
คอมพิวเตอร์ 40 ชั่วโมง
หน้าที่พลเมือง 40 ชั่วโมง
ทักษะคณิตศาสตร์ 40 ชั่วโมง
* สพฐ.กำ�หนดเวลาเรียนปีละไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปี

กิจกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง
ลูกเสือ - เนตรนารี 40 ชั่วโมง
กิจกรรมชุมนุม 80 ชั่วโมง
ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ในกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ปีละ 10 ชั่วโมง
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ระเบียบการแต่งกายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1-2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชั้นอนุบาล

ชุดนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
• ชาย - เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่มีสาบหลัง มีกระเป๋าเสื้อที่หน้าอกด้านซ้าย ปักอักษรย่อของ ร.ร.
ที่หน้าอกขวาและปักชื่อนักเรียนที่หน้าอกซ้าย ปักเสื้อโดยใช้ด้ายสีน�้ำ เงิน กางเกงสีแดง
สวมชุดเอี๊ยมลายสก็อตสีครีม(ตามแบบ)
• หญิง - เสื้อคอปกบัวสีขาว ไม่มีจีบแขน ไม่มีสาบหลัง ปล่อยชายเสื้อ มีกระเป๋าเสื้อที่
หน้าอกด้านซ้าย ปักอักษรย่อของ ร.ร. ที่หน้าอกขวาและปักชื่อนักเรียนที่หน้าอกซ้าย
ปักเสื้อโดยใช้ด้ายสีน�้ำ เงิน กระโปรงสีแดง สวมชุดเอี๊ยมลายสก็อตสีครีม(ตามแบบ)
ชุดนักเรียนชาย
• เสื้อเชิ้ตลายสก็อตสีครีม(ตามแบบ) เอวจั๊มสีขาว มีกระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้าย ปักตรา
โรงเรียน ปักชื่อนักเรียนที่หน้าอกขวาโดยใช้ด้ายสีขาวในการปัก กางเกงขาสั้นลายสก็อต
สีครีม(ตามแบบ)
• ถุงเท้าสีขาวและรองเท้าหนังสีดำ�
ชุดนักเรียนหญิง
• ชุดกระโปรงติดกับเสื้อ ลายสก็อตสีครีม(ตามแบบ) คาดเอวสีขาว แขนตุ๊กตาสีขาว
คาดลายสก็อต กระโปรงจีบทวิตหน้า-หลัง มีกระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้าย ปักตราโรงเรียน
ปักชื่อนักเรียนที่หน้าอกขวาโดยใช้ด้ายสีขาวในการปัก
• รองเท้าและถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาวและรองเท้าหนังสีดำ�
ชุดพละ
• เสื้อยืดคอกลม แบ่งสีตามห้องเรียนของนักเรียน กางเกงวอร์มขาสั้นสีกรมท่า รองเท้า
ผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาว
ชุดขาว (ทุกวันศุกร์)
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ระเบียบการแต่งกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

• นักเรียนชาย ผ้าขาวเสื้อคอจีนแขนสั้น กางเกงขายาว สวมถุงเท้าขาว รองเท้าผ้าใบสีขาว
• นักเรียนหญิง ผ้าขาวเสื้อคอจีนแขนยาว สวมผ้าถุง สวมถุงเท้าขาว รองเท้าหนังสีดำ�

ชุดนักเรียนชาย
• เสื้อ เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่มีสาบหลัง มีกระเป๋าเสื้อที่หน้าอกด้านซ้ายปักอักษรย่อของ
โรงเรียนที่หน้าอกขวาและชื่อนักเรียนที่หน้าอกซ้าย โดยใช้ด้ายสีน้ำ�เงินในการปัก
• กางเกงและเข็มขัด ใช้กางเกงขาสั้นสีกากี คู่กับเข็มขัดหนัง
ชุดนักเรียนหญิง
• เสื้อคอบัวสีขาว เนื้อผ้าแบบเสื้อนักเรียนชาย ที่แขนไม่มีจีบ ปล่อยชายเสื้อ ปักอักษรย่อ
ของโรงเรียนที่หน้าอกขวาและชื่อนักเรียนที่หน้าอกซ้าย โดยใช้ด้ายสีน้ำ�เงินในการปัก
• กระโปรง เป็นกระโปรงสีกรมท่า มีจีบด้านหน้า 6 จีบ และด้านหลัง 6 จีบ
• รองเท้าและถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาวและรองเท้าหนังสีดำ�
ชุดพละ
• เสื้อพละของโรงเรียน
• กางเกงวอร์มขายาวสีด�ำ
• นักเรียนหญิงสวมรองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาว นักเรียนชายสวมรองเท้าผ้าใบสี
น้ำ�ตาลและถุงเท้าสีน้ำ�ตาล
ชุดลูกเสือสำ�รอง (ทุกวันพฤหัสบดี)
ชุดขาว (ทุกวันศุกร์)
• นักเรียนชาย ผ้าขาวเสื้อคอจีนแขนสั้น กางเกงขายาว สวมถุงเท้าขาว รองเท้าผ้าใบสีขาว
• นักเรียนหญิง ผ้าขาวเสื้อคอจีนแขนยาว สวมผ้าถุง สวมถุงเท้าขาว รองเท้าหนังสีดำ�
ทรงผม
• นักเรียนชายทรงผมนักเรียน นักเรียนหญิงผูกโบว์สีขาว
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ระเบียบการแต่งกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
กิจวัตร-กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
ระดับปฐมวัย (ก่อนประถมศึกษา) โรงเรียนวัดบ้านนา

ชั้น ป.4

ชุดนักเรียนชาย
• เสื้อ เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่มีสาบหลัง มีกระเป๋าที่หน้าอกเสื้อด้านซ้าย ปักอักษรย่อของ
โรงเรียนที่หน้าอกขวาและชื่อนักเรียนที่หน้าอกซ้าย โดยใช้ด้ายสีน้ำ�เงินในการปัก
• กางเกงและเข็มขัด ใช้กางเกงขาสั้นสีกากี คู่กับเข็มขัดหนัง
ชุดนักเรียนหญิง
• .ชั้น ป.4 เสื้อคอบัวสีขาว เนื้อผ้าแบบเสื้อนักเรียนชาย ที่แขนไม่มีจีบ ปล่อยชายเสื้อ
• ชั้น ป.5-6 เสื้อคอปกกะลาสีสีขาว เนื้อผ้าแบบเสื้อนักเรียนชาย ที่แขนมีจีบ 3 จีบ ปล่อย
ชายเสื้อ
ปักอักษรย่อของโรงเรียนที่หน้าอกขวาและชื่อนักเรียนที่หน้าอกซ้าย โดยใช้ด้ายสีน้ำ�เงิน
ในการปัก
• กระโปรง เป็นกระโปรงสีกรมท่า มีจีบด้านหน้า 6 จีบ และด้านหลัง 6 จีบ
• รองเท้าและถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาวและรองเท้าหนังสีด�ำ
ชุดพละ
• เสื้อพละของโรงเรียน กางเกงวอร์มขายาวสีด�ำ
• นักเรียนหญิงสวมรองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาว นักเรียนชายสวมรองเท้าผ้าใบสีน้ำ�ตาล
และถุงเท้าสีน้ำ�ตาล
ชุดลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ (ทุกวันพฤหัสบดี)
ชุดขาว (ทุกวันศุกร์)
• นักเรียนชาย ผ้าขาวเสื้อคอจีนแขนสั้น กางเกงขายาว สวมถุงเท้าขาว รองเท้าผ้าใบสีขาว
• นักเรียนหญิง ผ้าขาวเสื้อคอจีนแขนยาว สวมผ้าถุง สวมถุงเท้าขาว รองเท้าหนังสีดำ�
ทรงผม
• นักเรียนชายทรงผมนักเรียน นักเรียนหญิงผูกโบว์สีขาว

07.00 น. - 07.50 น.
07.30 น. - 07.50 น.
07.50 น. - 08.00 น.
08.00 น. - 08.30 น.
			
08.30 น. - 09.00 น.
09.00 น. - 09.20 น.
09.20 น. - 09.40 น.
09.40 น. - 10.10 น.
10.10 น. - 11.10 น.
11.10 น. - 12.00 น.
12.00 น. - 12.15 น.
12.15 น. - 14.00 น.
14.00 น. - 14.15 น.
14.15 น. - 14.30 น.
14.30 น. - 15.00 น.
15.00 น. - 15.30 น.

เดินทางมาถึงโรงเรียน
กิจกรรม 5ส
ล้างมือ / เตรียมตัวเข้าแถว
กิจกรรมหน้าเสาธง (อบรมประจำ�วัน เคารพธงชาติ บูชาพระ
รัตนตรัย ร้องเพลงสดุดมี หาราชา กายบริหาร นัง่ สมาธิ แผ่เมตตา)
ดื่มนม / ตรวจสุขภาพ / เข้าห้องนำ�้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
กิจกรรมกลางแจ้ง
กิจกรรมสร้างสรรค์ / กิจกรรมเสรี (เล่มตามมุม)
พัก (รับประทานอาหารกลางวัน)
แปรงฟัน / เข้าห้องนำ�้
นอนพักผ่อน
เก็บที่นอน / ล้างหน้า
พัก (รับประทานอาหารว่างบ่าย)
เกมการศึกษา / เล่านิทาน / ท่องพุทธวจน
เตรียมตัวกลับบ้าน

ข้อตกลงปฐมวัย
1. นักเรียนปฐมวัยชายและหญิงตัดผมสั้นทรงนักเรียน นักเรียนหญิงติดโบว์สีขาว
2. นักเรียนระดับปฐมวัยใส่ชุดพละทุกวันพฤหัสบดี ชุดขาว(วิถีพุทธ) ทุกวันศุกร์
3. อุปกรณ์เครื่องเขียนให้นักเรียนเตรียมมา (ที่ได้จากงบเรียนฟรี 15 ปี) อุปกรณ์แปรงฟันรับที่
ครูประจำ�ชั้นหลังจากการสั่งซื้อ
4. ทุกวันจันทร์(หรือวันแรกของสัปดาห์) ให้นกั เรียนนำ�ทีน่ อนและถุงอุปกรณ์แปรงฟันมาโรงเรียน
และนำ�กลับไปทำ�ความสะอาดทุกวันศุกร์ (หรือวันสุดท้ายของสัปดาห์)
5. นักเรียนจะได้รับสื่อสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียนทุกวันศุกร์ เพื่อแจ้งข่าวสารและสำ�หรับผู้ปกครอง
ประเมินนักเรียน เมือ่ ผูป้ กครองทำ�การประเมินแล้ว ให้สง่ กลับคืนคุณครูประจำ�ชัน้ ทุกวันจันทร์
(หรือวันแรกของสัปดาห์) หรือกรณีทางโรงเรียนมีจดหมายข่าวสารคุณครูจะแจกใส่กระเป๋าไปให้
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6. เวลาในการรับนักเรียนระดับปฐมวัย เวลา 15.45 น.
7. ผู้ปกครองติดต่อรับนักเรียนบริเวณลานธรรมนำ�ทางสู่ความดี ยกเว้นบางกรณีให้รับที่ห้อง
เรียน เช่น ฝนตก เป็นต้น
8. ผู้ปกครองที่มารับ-ส่ง บุตรหลาน หรือติดต่อราชการโปรดแต่งกายสุภาพ

กิจวัตร-กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
07.00 น. 		
เดินทางมาถึงโรงเรียน
07.30 น. 		
กิจกรรมเขตพื้นที่ 5ส
เก็บอุปกรณ์ท�ำ ความสะอาด / เตรียมตัวทำ�กิจกรรมหน้าเสาธง
07.50 น. 		
08.00 น. 		
กิจกรรมหน้าเสาธง (อบรมประจำ�วัน เคารพธงชาติ กราบพระ
			
รัตนตรัย ร้องเพลงสดุดีมหาราชา กายบริหาร ฯลฯ)
08.40 น. 		
นั่งสมาธิ แผ่เมตตาพร้อมกันทั้งโรงเรียน
08.45 น.-11.30 น.
กิจกรรมการเรียนการสอนภาคเช้า
พักรับประทานอาหารกลางวัน
11.30 น.-12.00 น.
12.00 น.-12.20 น.
พักผ่อน / กิจกรรมตามกลุ่มสนใจ
แปรงฟันหลังอาหาร / เตรียมตัวเรียนภาคบ่าย
12.20 น.-12.30 น.
12.30 น.-15.30 น.
กิจกรรมการเรียนการสอนภาคบ่าย
15.30 น.-15.45 น.
เตรียมกลับบ้าน / เข้าแถวสวดมนต์ / เดินแถวกลับบ้าน
หมายเหตุ
• วันพฤหัสบดีนักเรียนชั้นอนุบาลแต่งชุดพละ / นักเรียนชั้น ป.1-3 แต่งชุดลูกเสือ
สำ�รอง / นักเรียนชั้น ป.4-6 แต่งชุดลูกเสือสามัญ
• วันศุกร์นักเรียนทุกคนแต่งชุดขาวตามเครื่องแบบของโรงเรียน ทรงผมนักเรียนหญิงผูก
โบว์สีขาว ชั่วโมงแรกสวดมนต์ทำ�วัตรเช้า
• นักเรียนชั้นประถมศึกษาวันที่มีเรียนวิชาพลศึกษาให้แต่งชุดพละ
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ปฏิทินกิจกรรมวันสำ�คัญ ประจำ�ปีการศึกษา 2558
6-13 พฤษภาคม 2558
เปิดเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558
8 พฤษภาคม 2558
14 พฤษภาคม 2558
เปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2558
29 พฤษภาคม 2558
กิจกรรมวิสาขบูชา
เยี่ยมบ้านนักเรียน
1-30 มิถุนายน 2558
พิธีไหว้ครูประจำ�ปี
11 มิถุนายน 2558 		
ปฏิบัติธรรมสำ�หรับครู บุคลากร นักเรียนและชุมชน (พักค้าง)
1-5 กรกฎาคม 2558
6-7 กรกฎาคม 2558
ปฏิบัติธรรมสำ�หรับนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.3 (ไม่พักค้าง)
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา / เข้าพรรษา
29 กรกฎาคม 2558
สัปดาห์วิชาการ
10-14 สิงหาคม 2558
11 สิงหาคม 2558 		
พิธีถวายพระพร / กิจกรรมวันแม่ / กิจกรรม Big Cleaning Day
24-28 สิงหาคม 2558
สัปดาห์บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2558
สัปดาห์กีฬาสี
สอบภาคปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1/2558
1 - 6 ตุลาคม 2558
สอบภาคทฤษฎี ภาคเรียนที่ 1/2558
7-9 ตุลาคม 2558 		
ปิดภาคเรียนที่ 1/2558
10-31 ตุลาคม 2558
เปิดเรียนวันแรกประจำ�ภาคเรียนที่ 2/2558
2 พฤศจิกายน 2558
ประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งผลการเรียนประจำ�ภาคเรียนที่ 1/2558
17 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมลอยกระทง
25 พฤศจิกายน 2558
4 ธันวาคม 2558 		
พิธีถวายพระพร /กิจกรรมวันพ่อ
9 ธันวาคม 2558 		
ตลาดนัดวิชาการ
8 มกราคม 2559 		
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
10-12 กุมภาพันธ์ 2559 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.6
1-7 มีนาคม 2559 		
สอบภาคปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 2/2558
สอบภาคทฤษฎี ภาคเรียนที่ 2/2558
8-10 มีนาคม 2559
ปิดกล่องชอล์กนักเรียน
14-15 มีนาคม 2559
25 มีนาคม 2559 		
พิธีอำ�ลาครู-คืนศิษย์
เปิดทำ�การสอนวันสุดท้ายประจำ�ปีการศึกษา 2558
31 มีนาคม 2559		
พิธีถวายพระพร / ประชุมผู้ปกครอง / ประกาศผลสอบ / 		
2 เมษายน 2559 		
			
บรรพชาสามเณร
10 เมษายน 2559 		
สามเณรลาสิกขา / ปิดทำ�การประจำ�ปีการศึกษา 2558
23
หมายเหตุ ปฏิทินนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบางรายการเพื่อความเหมาะสม

ระเบียบโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)
ว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. 2552
เพื่อให้การบริหารและการจัดการเกี่ยวกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 9 (6) และมาตรา 24 (6) แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โรงเรียนวัดบ้านนา จึงกำ�หนดระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนวัดบ้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
		
“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)
		
“เครือข่าย” (Network) หมายถึง บุคคล หรือ องค์กรที่เข้ามาเป็นตัวแทน
มีบทบาทในฐานะการสร้างความร่วมมือ แนวร่วมและหรือการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เป็นตัวแทน
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น ซึ่งคำ�ว่า “เครือข่าย” ได้ถูกมาใช้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อที่จะให้เกิดกลไกความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน
		
“ผู้บริหารโรงเรียน” หมายถึง ผู้อ�ำ นวยการโรงเรียนวัดบ้านนา
		
“ครู” หมายถึง ครูโรงเรียนวัดบ้านนา
		
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนา
		
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
		
4.1 เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และสถานศึกษา
		
4.2 เพือ่ ให้ พ่อ แม่ ผูป้ กครอง มีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
พัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
		
4.3 ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้ปกครอง
ครู และนักเรียนในโรงเรียน
		
4.4 เพือ่ จัดกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความรูเ้ ป็นประสบการณ์ส�ำ หรับนักเรียนสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ ดำ�รงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี และการละเว้นอบายมุขทั้งปวง กับเพื่อส่งเสริม
ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ตลอดถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
		
4.5 เพือ่ ให้มกี ารติดต่อสือ่ สารระหว่างโรงเรียนกับพ่อ แม่ ผูป้ กครอง อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
ข้อ 5 องค์ประกอบของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
5.1 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประกอบด้วย เครือข่ายระดับห้องเรียนและระดับ
โรงเรียน
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(1) คณะกรรมการระดับห้องเรียน มีจำ�นวน 5 คน ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ และเลขานุการ โดยการคัดเลือกผู้ปกครองในห้องเรียน
		
(2) คณะกรรมการระดับโรงเรียน มีจ�ำ นวนวน 15 คน ประกอบด้วย ประธาน
รองประธาน เลขานุการ ตำ�แหน่งอืน่ ตามความเหมาะสมโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับห้องเรียน
5.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
		
(1) บรรลุนิติภาวะและเป็นผู้ปกครองนักเรียน
		
(2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
		
(3) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
5.3 การพ้นจากตำ�แหน่งของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
		
(1) ตาย
		
(2) ลาคลอด
		
(3) ขาดคุณสมบัติตามที่กำ�หนดไว้ในข้อที่ 5.2
		
(4) คณะกรรมการมีมติให้ออก
5.4 วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
(1) คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับมีวาระ 1 ปีการศึกษา ซึ่งถือวัน
ส่งมอบคณะกรรมการเครือข่ายเป็นวันสิ้นสุดวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง และเป็นวันเริ่มปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการเครือข่ายชุดใหม่ กรณีกรรมการพ้นจากตำ�แหน่งให้ดำ�เนินการเลือกตั้งหรือสรรหา
กรรมการ ในตำ�แหน่งที่ว่างภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสภาพโดยให้คณะกรรมการระดับของกรรมการ
ที่ว่าเป็นผู้สรรหา
		
(2) ให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียนดำ�เนิน
การจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชุดใหม่ ภายใน 30 วัน และคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ดำ�เนินการจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับโรงเรียนชุดใหม่ ภายใน 45 วัน นับจาวันเปิดภาคเรียนแรก
		
(3) ให้ผู้ที่ได้รับการเลือกเข้าดำ�รงตำ�แหน่งแทนตำ�แหน่งที่ว่างลงอยู่ในวาระ
เท่าระยะเวลาของที่ตนแทน
ข้อ 6 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
6.1 ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร
สถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.2 ส่งเสริมสนับสนุนร่วมสร้างสายใยเชือ่ มสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง ครู ผูป้ กครอง และนักเรียน
ในการดำ�เนินกิจกรรมของโรงเรียน
6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการดูแลเรื่องระเบียบวินัยและ
พฤติกรรมของบุตรหลานและนักเรียนของโรงเรียน
6.4 ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อโรงเรียนในเรื่องต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและ
โรงเรียน
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6.5 จัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ปกครองระดับห้องเรียนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
6.6 ให้คณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครองระดับห้องเรียนจัดทำ�เนียบนักเรียนและผูป้ กครอง
โดยละเอียดและส่งมอบสำ�เนาให้เลขานุการ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในระดับชั้นเรียน
ให้เป็นปัจจุบัน
6.7 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในระดับโรงเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลและกิจกรรม
ของแต่ละระดับห้องเพื่อกำ�หนดกรอบแผนงาน โครงการนำ�เสนอโรงเรียน เพื่อดำ�เนินการต่อไป
6.8 ให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนจัดการประชุมใหญ่คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เพื่อติดตามประเมินผลกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างน้อย 2
ครั้งต่อปี
6.9 ให้คณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครองทุกระดับ ดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ตามทีโ่ รงเรียน ขอ
ความร่วมมือโดยยึดแนวปฏิบัติของโรงเรียนเป็นหลัก
ข้อ 7 ให้โรงเรียนแต่งตั้งครู บุคลากร เป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ในทุกระดับ
ข้อ 8 คณะกรรมการหรือกิจกรรมใดทีไ่ ด้จดั ตัง้ หรือดำ�เนินการอยูก่ อ่ นระเบียบนีใ้ ช้บงั คับให้ปรับ
หรือจัดการกิจกรรมให้สอดคล้องกับระเบียบนี้
ข้อ 9 การแก้ไขระเบียบนี้สามารถกระทำ�ได้ตามความเหมาะสมตามสมัยแห่งกาลเวลา โดยให้
ผู้เสนอขอแก้ไขยื่นญัตติขอแก้ไขระเบียบต่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนพิจารณา
และต้องได้รบั มติให้แก้ไขด้วยเสียงสามในสีข่ องจำ�นวนคณะกรรมการครบองค์ประชุมทีม่ าประชุม องค์
ประชุมให้ถือจำ�นวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ โดยมีกำ�หนดเงื่อนเวลาในการแก้ไข ดังนี้
		
(1) การแก้ไขระเบียบนี้ให้สามารถกระทำ�ได้ 1 ปีต่อครั้ง หรือกรณีมีเหตุแห่ง
ความจำ�เป็นโดยเร่งด่วนและที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทำ�การแก้ไข
		
(2) การแก้ไขระเบียบแต่ละครั้งต้องแล้วเสร็จภายใน 60 วัน
ข้อ 10 ให้ผู้บริหารโรงเรียนกำ�กับดูแล ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้ลงนามในประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองได้ กรณีสิ้นสุดวาระ ตามข้อ 5.4
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

						
(นางสาวอัมพร บำ�รุงผล)
					
ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)
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โครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดบ้านนา
ประจำ�ปีการศึกษา 2558
ระดับปฐมวัย
ลำ�ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ชื่อโครงการ
หนูน้อยสุขภาพดี
คุณธรรมนำ�ความรู้
ศิลปินน้อย
เรียนรู้สู่สังคม
สืบสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ชุมชน
หนูน้อยหัวใจ 5ส
สมองใสปัญญาเลิศ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุพัตรา อยู่ยงค์
นางสาวพิยดา พุทธตรัส
นางสาวรุ้งนภาพร มโนรัตน์
นางสาวสุนิษา ถนอมรอด
นางสาวสุภาพร ทองล้น
นางสาวนันทิญา ภูคำ�นวน
นางสาวนิตยา วรรณคำ�
นางสาวบุรัศกร เพศสุวรรณ
นางสาวนุสรา แซ่ฟู
พัฒนาครูสู่ผู้เรียน
นางสาวอภัสรา จิ๋วสุข
นิเทศภายในหัวใจพัฒนา
นางสาวอัมพร บำ�รุงผล
สนับสนุนการศึกษาระดับปฐมวัย
นางสาวนุสรา แซ่ฟู
ระบบประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย
นางสาวนุสรา แซ่ฟู
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสาวสุกานดา พลายแก้ว
เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
นางสาวสุพรรณี สำ�เภารอด
เรียนรู้อยู่อย่างชาวพุทธ
นางลำ�เพย อุตรัศมี
ยกระดับคุณภาพปฐมวัยตามแนวทาง
นางสาวรุ่งฟ้า รุ่งเกลี้ยง
การปฏิรูปการศึกษา

ระดับประถมศึกษา กลุ่ม 1 งานวิชาการ
ลำ�ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อโครงการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
นิเทศภายใน
ส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะสู่ความเป็นเลิศ
หนูน้อยนักคิด
แหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.พิมพ์ชญา ปรีชาธนเกียรติ์
น.ส.อัมพร บำ�รุงผล
น.ส.อำ�ไพ พัดทอง
น.ส.กรวลัย ถนอมรอด
น.ส.ขวัญจิต เปี่ยมปราณี
นางธันยภรณ์ อ้นมี
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ลำ�ดับ
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อโครงการ
A and E Camp
ส่งเสริมวิชาการ
ส่งเสริมห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้
การจัดทำ�แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
พัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์
พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.อัจฉราพร เทศศิริ
น.ส.วีราภรณ์ ถนอมรอด
น.ส.ยุวรี ศิริธัญญาลักษณ์
น.ส.ดลพัฒน์ หุ่นสม
น.ส.พิมพ์ชญา ปรีชาธนเกียรติ์
น.ส.พิชญาภรณ์ ศรีบริบรู ณ์

กลุ่ม 2 งานงบประมาณ
ลำ�ดับ
ชื่อโครงการ
1. จัดซื้อจัดหาซ่อมแซมวัสดุคุรุภัณฑ์

ผู้รับผิดชอบ
นางมีนา สุ่มมาตย์

กลุ่ม 3 งานบุคคล
ลำ�ดับ
ชื่อโครงการ
1. บำ�รุงขวัญบุคลากร
2. พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.อัมพร บำ�รุงผล
นางอภิญญา อยู่สุข

กลุ่ม 4 งานบริหารทั่วไป
ลำ�ดับ
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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ชื่อโครงการ
กีฬา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประชาธิปไตยสร้างวินัยพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือ-เนตรนารี
วันสำ�คัญสัมพันธ์ชุมชน
สัมพันธ์ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียน
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
สื่อการเรียนรู้และสื่อบริการ
สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.พัทธ์ธีรา มงคล
นางพัฒนี สมจิตร
น.ส.จันทร์นภา อยู่สุข
นางสมใจ สุอังคะวาทิน
น.ส.ศิรัศม์ ปั้นน้อย
น.ส.นภาวรรณ ทองเอม
นางธันยภรณ์ อ้นมี
น.ส.พิมพ์ศิกร กุจะพันธ์
น.ส.อัจฉราพร เทศศิริ

โครงการดีกิจกรรมเด่น ปี 2558

กลุ่ม 4 งานบริหารทั่วไป
ลำ�ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อโครงการ
5ส เสริมสร้างคุณภาพชีวติ สูเ่ ยาวชนทีย่ ง่ั ยืน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
สารสนเทศ
คุณธรรมนำ�ความรู้สู่ชีวิตพอเพียง
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม
ของสถานที่(ภูมิทัศน์)
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ด้านการเรียนรวม
สถานศึกษาหมู่บ้านรักษาศีล 5
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” ด้วยกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
เสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ สำ�หรับ
คนไทย

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.พสุ สว่างสังวาลย์
น.ส.ดลพัฒน์ หุ่นสม
นายภูริภัทร จรูญฉาย
น.ส.พสุ สว่างสังวาลย์
นางดวงใจ อยู่สุข
นางประนอม ประกอบผล
น.ส.เกศรา แสนใจยา
น.ส.มลฤดี คังคายะ
น.ส.อัจฉราพร เทศศิริ
น.ส.นิตยา คุรุพันธุ์

•
•
•
•
•
•
•
•
•

โครงการส่งเสริมวิชาการ
โครงการคุณธรรมนำ�ความรู้สู่ชีวิตพอเพียง
โครงการนิเทศภายใน
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการ 5ส เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชนที่ยั่งยืน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โครงการวันสำ�คัญสัมพันธ์ชุมชน
โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะสู่ความเป็นเลิศ
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การดำ�เนินงานโครงการเด่น
โครงการส่งเสริมวิชาการ

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง เน้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมนำ�ความรู้ พัฒนาคิดวิเคราะห์ และการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่
• ตลาดนัดวิชาการ
• วันวิชาการ (แข่งขัน-ประกวดทักษะ/วิชาการ/บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง)
• กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โครงการคุณธรรมนำ�ความรู้สู่ชีวิตพอเพียง
•

จัดสภาพ/แหล่งเรียนรู้และบรรยากาศในโรงเรียนให้ส่งเสริมการพัฒนาศีล สมาธิ
ปัญญา (ไตรสิกขา)
• จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการพุทธธรรม - กิจกรรมปฏิบัติธรรม - กิจกรรม
ตามรอยพระธุดงค์
• ส่งเสริมให้ทุกคนดำ�เนินวิถีชีวิตชาวพุทธตามหลักไตรสิกขา และกินอยู่อย่างพอ
เพียง

โครงการนิเทศภายใน
• ดำ�เนินการตามระบบกำ�กับ ติดตาม งานการเรียนการสอน และโครงการต่างๆ ใน
แผนปฏิบัติการโรงเรียน

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
•

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถนำ�ข้อมูลจริงจากการเยี่ยมบ้านสู่
การพัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับความต้องการตามสภาพจริง / ทุนการศึกษา / จัดการ
ศึกษาเด็กพิเศษ
• จัดระบบข้อมูล/เอกสารให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

โครงการ 5ส เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชน
• โรงเรียนวัดบ้านนาได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ศูนย์เผยแพร่ 5ส โรงเรียนของ
ปตท.” แห่งแรกในภาคตะวันออก เป็นที่ยอมรับของโรงเรียนและหน่วยงานอื่น
จากทุกภูมิภาคในประเทศมาศึกษาดูงาน
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•
•

ให้ความรู้เกี่ยวกับ 5ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย
ร่วมกันกำ�หนดมาตรฐานความสะอาดและจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการ
ปฏิบัติอย่างเป็นนิสัย

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
•
•
•
•
•
•

จัดระบบบริการเรื่องสุขภาพตามมาตรฐาน “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร”
จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สนองต่อการส่งเสริมสุขภาพ
ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ดำ�เนินงานเฝ้าระวังโรคระบาดหรือโรคติดต่อที่เกิดขึ้น
การรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
การหลีกเลี่ยงและห่างไกลจากสิ่งเสพติด

โครงการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
•
•
•
•

ดำ�เนินกิจกรรม “สำ�นักงานธนาคารขยะ”
จัดระบบการซื้อ-ขาย ขยะรีไซเคิล
จัดระบบ “การแยกขยะ”
ปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ

โครงการวันสำ�คัญสัมพันธ์ชุมชน
•
•
•

จัดกิจกรรมวันสำ�คัญเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมในชุมชน
ตั้งทีมงานของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะสู่ความเป็นเลิศ

อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ ดนตรีไทย และสนับสนุนให้นักเรียนได้มีการแสดง
สู่สาธารณชน
1. วงดนตรีลูกทุ่งบ้านนา
2. ดุริยางค์
3. กลองยาว
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ประกันอุบัติเหตุช่วยลดภาระผู้ปกครอง
ด้วยในปัจจุบันอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับชีวิตประจำ�วันนั้นมีมากมายหลาย
ประการ อีกทั้งทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม การระมัดระวังดูแลเป็นทางหนึ่งที่จะป้องกัน
หรือลดความรุนแรงลงได้ การประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียนจึงมีความจำ�เป็นช่วยลดภาระให้
กับผู้ปกครอง
เบี้ยประกัน 300 บาท คุ้มครองตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2558-31 พฤษภาคม 2559
วงเงินคุ้มครอง
• สูญเสียชีวิต/ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะกรมธรรม์อุบัติเหตุ 100,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาล ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท
• เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยทั่วไป 30,000 บาท

กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
ปีการศึกษา 2558 มีการจัดตั้งชุมนุมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในเวลาเรียน 4 ชุมนุม

ดังนี้
		
1. ชุมนุมอาเซียน ป.1-ป.2
		
2. ชุมนุมส่งเสริมการอ่าน ป.1-ป.2 และ ป.6
		
3. ชุมนุมอาหารว่างและการบริการ ป.3-ป.5
		
4. ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ ป.6
ชุมนุมนอกเวลาเรียน
		
เวลา 15.30 น.-17.30 น. ชุมนุมดนตรีเพื่อประชาชน

เก็บตก
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พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
และประชุมผู้ปกครอง 2 เมษายน 2558

กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
2-10 เมษายน 2558

