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คานา
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จัดทํา
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นยังคํานึงถึงความเชื่อมโยงของกับนโยบาย
ด๎านการศึกษาของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคํานึงถึงภารกิจหลัก ที่จะต๎องเรํงดําเนินการเพื่อให๎
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแนวนโยบายตามของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
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พอเพียง”2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี” 4) ยึด“เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579”
5) ยึด “หลักการเจริ ญ เติบโตทางเศรษฐกิจที่ ล ดความเหลื่ อ มล้ํา และขับเคลื่อ นการ
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช๎ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 6)
ยึด “หลักการนําไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน 5 ปีที่ตํอยอดไปสูํผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว”
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วําแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือและแนวทางสูํการปฏิบัติเพื่อเกิดผลเป็นการพัฒนา
โรงเรียนที่ยั่งยืนสืบไป
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. ข๎อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ตั้งอยูํเลขที่ 227 หมูํที่ 3 ตําบล
คลองคะเชนทร์ ถนนเลี่ยงเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
1.2 เปิดสอนตั้งแตํระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.3 มีเขตพื้นที่บริการใน ตําบลคลองคะเชนทร์ หมูํ 7 ตําบล เมืองเกํา หมูํ 3 , 5 , 8 , 10
ตําบล รังนก หมูํ 3 , 5 ตําบล ทําหลวง หมูํ 1 ถึง หมู 10 ตําบล โรงช๎าง หมูํ 1 ถึง 7
2. ข๎อมูลด๎านการบริหาร
2.1 นายชุมพล สุวิเชียร ผู๎อํานวยการโรงเรียน วุฒิการศกษาสูงสุด ปริญญาเอก
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ดํารงตําแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
2.2 รองผู๎อํานวยการโรงเรียน 3 คน
1. นายรัชพล ครุฑหลวง
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
2. นางสาวรัชนี ชูเมือง
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
3. นายไพศาล ศิวเวทพิกุล
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
2.3 ประวัติโดยยํอของโรงเรียน
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537
เดิมชื่อ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 2 และเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2543 ได๎ทําการเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนพิจิตร
พิทยาคม 2 เป็นโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม มาจนถึงปัจจุบัน ตั้งอยูํในหมูํที่ 3 ตําบลคลองคะเชนทร์ ซึ่งอยูํ
บริเวณถนนรอบบึงสีไฟ และถนนเลี่ยงเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มีเนื้อที่ 55 ไรํ 2 งาน 57 ตารางวา
ประชากรในชุมชนมีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ สํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตร
2.4 คําขวัญของโรงเรียน ทุ่มเทศึกษา กีฬาเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม นาเทคโนโลยี
2.5 อัตลักษณ์ ยิ้ม ไหว้ ทักทาย
2.6 เอกลักษณ์ โรงเรียนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
2.7 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ดังนี้
1. อาคารเรียนแบบ 318ล/30 พิเศษ
จํานวน 1 หลัง
2. อาคารเรียน 424 ล พิเศษ
จํานวน 1 หลัง
3. อาคารเรียน216/27 ปรับปรุง
จํานวน 1 หลัง
4. อาคารฝึกงาน 204/27
จํานวน 2 หลัง
5. อาคารเรียนชั่วคราว
จํานวน 3 หลัง
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6. หอประชุมแบบ 101ล/27 ( พิเศษ )
7. โรงอาหาร/หอประชุมแบบ 100/ 27
8. ห๎องน้ํา – ห๎องส๎วม 6 ที่

จํานวน
จํานวน
จํานวน

1 หลัง
1 หลัง
2 หลัง

สัญลักษณ์ประจาโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
มณฑป มีรัศมี 9 แฉก

รัศมี 9 แฉก หมายถึง โลกุตตรธรรม 9 ประกอบด๎วย มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1
สีประจาโรงเรียน
“ น้าเงิน – ขาว ”
สีน้ําเงิน หมายถึง ความหนักแนํน ความเข๎มแข็ง
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
ปรัชญาโรงเรียน
อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา
บัณฑิตยํอมฝึกตน
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2.8 ระบบโครงสร๎างการบริหาร
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ภารกิจหน้าที่ของสถานศึกษา
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม มุํงจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน โดยกําหนด
บทบาทหน๎าที่ของผู๎เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2. ให๎ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา
3. ให๎ความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่น
4. กํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
5. สํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กทุกคนในเขตบริการได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางทั่วถึง
มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน
6. สํงเสริมให๎มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด๎อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษให๎ได๎รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
7. เสนอแนวทางและมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการจัดการด๎านวิชาการ ด๎านงบประมาณ
ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
8. สํงเสริมให๎มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น เพื่อเสริมสร๎างพัฒนาการของนักเรียนทุกด๎าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปะวัฒนาธรรมของท๎องถิ่น
และของชาติ
9. เสริมสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อให๎สถานศึกษาเป็นแหลํงวิทยากรของชุมชนและมีสํวนในการพัฒนาชุมชนและท๎องถิ่น
10. ให๎ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสถานศึกษากํอนเสนอตํอสาธารณชน
11. แตํงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื่อการดําเนินงานตามระเบียบนี้ตามที่
เห็นสมควร
12. ปฏิบัติการอื่นตามที่ได๎รับมอบหมายจากหนํวยงานต๎นสังกัดของสถานศึกษา
2. ผู้บริหารโรงเรียน
บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน
1. บริหารงานตําง ๆ ให๎เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ของทางราชการและตามที่ได๎รับมอบอํานาจจาก
ผู๎บังคับบัญชา
2. บริหารงานให๎เกิดความเรียบร๎อย และบังเกิดผลดีตามภารกิจที่ได๎รับมอบหมายจากสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีขอบขําย 4 ด๎าน คือ

5
1) การบริหารงานทั่วไป
2) การบริหารงานวิชาการ
3) การบริหารงานบุคคล
4) การบริหารงานงบประมาณ
3. สร๎างขวัญและกําลังใจให๎เกิดกับผู๎ใต๎บังคับบัญชา
3. ครู
บทบาทหน้าที่ของครูผู้สอน
1. เข๎าสอนให๎ตรงเวลา
2. จัดทําแผนการสอนและผลิตสื่อการเรียนการสอน
3. พัฒนาเทคนิควิธีการสอน
4. ปฏิบัติตนให๎เป็นแบบอยํางที่ดีแกํนักเรียน
5. พัฒนาตนเองให๎ทันยุคทันสมัย
6. สอนแทรกคุณธรรมจริยธรรมแกํนักเรียน
7. ตรวจความสะอาดของห๎องเรียนกํอนทําการสอนทุกครั้ง
8. ติดตามแก๎ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหาในด๎านการเรียนในวิชาที่เรียน
9. ให๎ความรํวมมือกับอาจารย์ที่ปรึกษาในการแก๎ไขพฤติกรรมของนักเรียน
บทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษา
1. ดูแลการเข๎าแถว ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของการเข๎าแถว การร๎องเพลงชาติ การสวดมนต์ไหว๎พระ
ของนักเรียน
2. อบรมผู๎เรียนในชํวงของการโฮมรูม เพื่อตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ผู๎มาเรียน ผู๎ขาดเรียน ขาดการเข๎า
แถว มาสาย ตรวจเครื่องแบบ การแตํงกาย และสภาพทั่วไปของนักเรียน ติดตามพฤติกรรมของนักเรียน
3. ควบคุม ดูแลนักเรียน และรํวมดําเนินกิจกรรมในเวลาประชุมผู๎ปกครอง รํวมประชุมเสนอปัญหา
และแนวทางแก๎ไขรํวมกับหัวหน๎าระดับชั้นเรียน
4. เป็นครูแนะแนวสําหรับผู๎เรียนในระดับชั้น โดยเน๎นด๎านคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพ การศึกษา
ตํอ และการใช๎ชีวิตอยูํรํวมกันในสังคม
5. ติดตามการเรียนการสอน แก๎ปัญหานักเรียนขาดเรียน หนีเรียน ไมํทําการบ๎าน โดยประสานงานกับ
ครูประจําวิชา ฝุายวิชาการ และผู๎ปกครองนักเรียน
6. จัดทําสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน ให๎เรียบร๎อยถูกต๎อง ตามระเบียบการวัดผลที่โรงเรียนกําหนด
7. ให๎คําปรึกษาแกํนักเรียนในการจัดกิจกรรมตําง ๆ ของห๎อง
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8. ติดตามเรื่องผลการเรียน และติดตํอกับฝุายวิชาการ หากนักเรียนมีปัญหาด๎านการเรียนและการ
วัดผล
9. แนะนํานักเรียนเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียน การขอสอบแก๎ตัว การขอเรียนเพิ่ม เรียนซ้ํา
10. ติดตาม ดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ในห๎องเรียนที่นักเรียนในชั้นของตนเข๎าไปเรียน หากเกิดความเสียหาย
โดยเหตุผลอันไมํสมควร ผู๎ทําความเสียหายต๎องชดใช๎คําเสียหายให๎แกํโรงเรียน
11. ติดตาม ดูแลนักเรียน ด๎านกิจกรรมนักเรียน การเข๎ารํวมชุมนุมกิจกรรมตําง ๆ การรํวมงานตําง ๆ
ทั้งในและนอกโรงเรียน
12. เป็นตัวแทนโรงเรียนด๎านธุรการตําง ๆ เชํน การจําหนํายหนังสือการกุศล การเก็บเงิน
การกุศลตําง ๆ การสํงจดหมายแจ๎งขําวสารกับนักเรียน และผู๎ปกครองนักเรียน
13. จัดหาทุน หรือ จัดสํงนักเรียนในชั้นรํวมแขํงขันเพื่อขอรับทุน โดยรํวมมือประสานงาน ในการใช๎
ข๎อมูล ประวัตินักเรียนแกํคณะกรรมการพิจารณาให๎ทุน
14. ปฏิบัติหน๎าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับการมอบหมายจากผู๎บังคับบัญชาตามสายงาน
4. ผู้ปกครองและชุมชน
บทบาทของผู้ปกครองและชุมชน
1. ผู๎ปกครองจะวํากลําวตักเตือน กวดขันและอบรมให๎นักเรียนขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
เลําเรียน ทําการบ๎านที่ครูมอบหมายให๎แล๎วเสร็จเป็นประจํา และมาโรงเรียนให๎ทันเวลาโดยสม่ําเสมอ
2. ผู๎ปกครองจะอบรมสั่งสอนให๎นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตนให๎เป็นไปตามระเบียบ
ของโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม โดยเครํงครัดอยํางตํอเนื่อง
3. ผู๎ปกครองจะสอดสํองดูแลให๎นักเรียนประพฤติกรรมและปฏิบัติตนแตํในทางที่ดีที่ชอบที่ควร
4. ผู๎ปกครองจะจัดหาอุปกรณ์การเรียนที่จําเป็นต๎องใช๎ให๎ครบถ๎วนและจัดหาเครื่องแตํงกาย
ให๎พอใช๎และถูกต๎องตามระเบียบที่โรงเรียนกําหนด
5. ผู๎ปกครองจะติดตํอกับครูที่ปรึกษาของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียน ความประพฤติ และอื่น ๆ อยําง
น๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง หรือตามที่ได๎รับแจ๎งจากทางโรงเรียน
6. ผู๎ปกครองจะกวดขันตักเตือนไมํให๎นักเรียนเที่ยวเตรํ ไมํให๎มั่วสุมในเรื่องอบายมุขตําง ๆ
7. ผู๎ปกครองจะให๎ความรํวมมือกับทางโรงเรียนอยํางเต็มความสามารถ ในการอบรมสั่งสอนนักเรียนให๎
เป็นคนดี ถ๎านักเรียนกระทําความผิด ก็เต็มใจให๎โรงเรียนพิจารณาลงโทษตามที่เห็นสมควร
8. ผู๎ปกครองสละเวลาโดยให๎ความรํวมมือกับทางโรงเรียน ในกรณีที่โรงเรียนเชิญพบ ผู๎ปกครองจะต๎อง
มาพบตามกําหนด เพื่อสอบถามหรือประชุมชี้แจงแนวทางที่จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียนใน
ความปกครอง ถ๎าโรงเรียนเชิญเป็นครั้งที่ 2 แล๎ว ผู๎ปกครองยังไมํมาพบโรงเรียนอาจจะสั่งให๎นักเรียนพักการเรียน
หรือ ให๎ออกจากโรงเรียนก็ได๎
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9. ในกรณีที่ผู๎ปกครองมีความจําเป็น ไมํสามารถจะปฏิบัติหน๎าที่ผู๎ปกครองได๎เป็นบางครั้ง บางคราว
หรือตลอดไปก็ดี จะต๎องแจ๎งให๎โรงเรียนทราบ พร๎อมทั้งขอแตํงตั้งผู๎แทนเป็นลายลักษณ์อักษร ผู๎แทนดังกลําวนี้
ต๎องมีคุณสมบัติเหมาะสม
10. ในกรณีที่ผู๎ปกครองเป็นทหารหรือตํารวจ เมื่อได๎เลื่อนยศในปีที่นักเรียนในความปกครองกําลังเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายในเดือนตุลาคมของปีนั้น ขอให๎นําหลักฐานการเลื่อนยศสํงงาน
ทะเบียนเพื่อเปลี่ยนยศให๎ถูกต๎องตามความเป็นจริง
11. ในการขอเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุลของนักเรียนหรือผู๎ปกครอง ขอให๎ติดตํอกับงานทะเบียนภายใน
ภาคต๎นของปีการศึกษาเป็นอยํางช๎า
12. ผู๎ปกครองควบคุมดูแลการแตํงกายของนักเรียน ให๎เรียบร๎อยอยูํเสมอ ทั้งขณะอยูํในและนอกบริเวณ
โรงเรียน
13. เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนสายด๎วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู๎ปกครองจะต๎องเขียนจดหมายมาถึงโรงเรียนเพื่อ
แจ๎งเหตุที่มาสาย ถ๎าไมํมีจดหมายมาแสดงตํอครูเวรหน๎าประตูหรือครูที่สอนหรือครูที่ปรึกษาโรงเรียนจะพิจารณา
โทษเป็นราย ๆ ไป
14. กรณีที่นักเรียนมีความประสงค์จะออกนอกบริเวณโรงเรียนด๎วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู๎ปกครองจะต๎อง
เขียนจดหมายถึงครูที่ปรึกษา ให๎นักเรียนนําไปเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาของรองผู๎อํานวยการฝุาย
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาออกบัตรอนุญาตให๎นักเรียนนําติดตัวไป
15. ผู๎ปกครองติดตํอกับครูที่ปรึกษา หรือครูฝุายปกครองโดยสม่ําเสมอ การมาติดตํอกับโรงเรียนขอให๎
ผู๎ปกครองถามนักเรียนซึ่งอยูํในความปกครอง วําครูที่ปรึกษาซื่ออะไร พักอยูํห๎องไหนเพื่อสะดวกในการติดตํอ
16. ผู๎ปกครองกวดขันให๎นักเรียนเตรียมเครื่องเขียนแบบเรียน ให๎ครบทุกอยํางและหลังจากเลิกเรียนแล๎ว
ต๎องนําอุปกรณ์การเรียนกลับบ๎านทุกวัน อุปกรณ์การเรียนที่เป็น อาวุธ เชํน ไม๎บรรทัดเหล็ก มีดคัทเตอร์ เหล็ก
แหลม ไม๎ฉากที่นักเรียนจัดทําเอง มีขนาดใหญํและหนัก ห๎ามนํามาโรงเรียน
17. ผู๎ปกครองกวดขันมิให๎นักเรียนนําสิ่งของตําง ๆ ที่ผิดระเบียบมาโรงเรียน เชํน เครื่องประดับ เสื้อยืด
สีตําง ๆ กระเป๋าฯลฯ ถ๎านักเรียนนํามาโรงเรียนจะยึดไว๎และให๎ผู๎ปกครองมารับคืนภายในภาคเรียนนั้น ๆ
18. ในกรณีที่โรงเรียนจัดกิจกรรม เชํน การอยูํคํายพักแรมของลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาด หรือการ
ทัศนศึกษานอกสถานที่ โรงเรียนจะแจ๎งให๎ผู๎ปกครองทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง ไมํควรอนุญาตให๎นักเรียน
ไปกับเพื่อนตามลําพัง เพราะอาจเป็นอันตรายได๎
19. ชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถสอบถามและตรวจสอบ
การทํางานของโรงเรียนได๎
20. ชุมชนจะได๎รับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนทุกปีการศึกษา
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5. นักการภารโรงและลูกจ้าง
บทบาทหน้าที่ของนักการภารโรงและลูกจ้าง
1. ทํางานในหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ
2 รับผิดชอบงานที่ได๎รับมอบหมาย
3. มีสัมมาคารวะตํอครู
4. ไมํดื่มสุราและของมึนเมาในขณะปฏิบัติหน๎าที่
5. เริ่มทํางานและเลิกงานตามเวลาที่กําหนด
6. บํารุง ดูแล รักษาวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานให๎อยูํในสภาพเรียบร๎อยและสามารถ
ใช๎งานได๎
6. แนวปฏิบัติสาหรับนักเรียน
บทบาทหน้าที่ของนักเรียน
1. มีวินัยในตนเอง
2. มีความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได๎รับมอบหมาย
3. ใฝุรู๎ใฝุเรียน เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎
4. รักษาสุขภาพพลานามัยให๎แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งรํางกายและจิตใจโดยไมํพึ่งสิ่งเสพติด
5. มีความซื่อสัตย์ตํอตนเอง
6. ดูแลรักษาทรัพย์สินของสํวนรวม
7. เคารพและเชื่อฟังคําสั่งสอนของบิดา มารดา ผู๎ปกครอง ครู
8. มีสัมมาคารวะ
9. มีความสามัคคี
10. เคารพสิทธิของผู๎อื่น
11. รู๎จักเสียสละ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ
12. ปฏิบัติตามระเบียบข๎อบังคับของสถานศึกษา
13. รักษาธรรมชาติและสภาพแวดล๎อม
14. มีความเป็นประชาธิปไตย
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3. ข้อมูลนักเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
จานวนนักเรียนจานวนตามระดับชั้นที่เปิดสอน
เพศ
ระดับชั้น
รวมนักเรียน
ชาย
หญิง
ม. 1
155
154
309
ม. 2
168
180
348
ม. 3
133
167
300
ม. 4
82
181
263
ม. 5
55
150
205
ม. 6
71
129
200
รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด
664
961
1,625

ห๎องเรียน
8
8
7
6
5
6
40

4 ข้อมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร
ผู๎อํานวยการ
รองผู๎อํานวยการ
ครูประจําการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ๎าง
นักการ/ภารโรง
รวม

เพศ
ชาย
1
2
19
2
6
30

รวม
หญิง
1
47
5
4
57

1
3
66
7
10
87

ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ํากวํา ป.ตรี
ป.ตรี
สูงกวํา ป. ตรี
1
3
22
48
7
10
10
29
53

5. ข๎อมูลด๎านอาคารสถานที่
5.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 7 หลัง ได๎แกํอาคารเรียน 3 หลัง
อาคารอเนกประสงค์ หลัง 4 อาคาร
5.2 จํานวนห๎องเรียนทั้งหมด 40 ห๎องเรียน แบํงเป็น ชั้น ม. 1 – ม.6 = 8 : 8 : 7 : 6 : 5 : 6
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ภาพที่ 1 ภาพแผนผังโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติได๎ดาเนินการยกรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.25602579) เพื่อใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกําหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายและยุทธศาสตร์
ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจาชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้าหมาย
1. ความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุก
ระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่เข๎มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่นาไปสูํการบริหาร
ประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข๎มแข็ง
ครอบครัวมีความอบอุํน
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิตมีที่อยูํอาศัย และ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน๎า
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุํมรายได๎สูง ความ
เหลื่อมล๎าของการพัฒนาลดลง ประชากรได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากขึ้น
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2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขํงขันสูง สามารถสร๎างรายได๎ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สร๎าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคต และเป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสํง การผลิต
การค๎าการลงทุนและการทาธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค๎าอยํางมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาคนอยํางตํอเนื่อง ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล๎อม
3. ความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง
ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับรํวมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบตํอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์สํวนรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคสํวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร๎างความปรองดองสมานฉันท์
2. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให๎บริการของรัฐอยํางทั่วถึง เทําเทียม เป็นธรรม
3. เพื่อลดต๎นทุนให๎ภาคการผลิตและบริการ
4. เพื่อเพิ่มมูลคําสินค๎าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด๎วยนวัตกรรม

2. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
รํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข๎องกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร๎อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ในด๎านการขนสํง ด๎านพลังงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพเทําเทียมและทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล๎าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปาองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐให๎มีขนาดที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตําง ๆ ให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได๎จัดทาแผนการศึกษาแหํงชาติพ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช๎เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวสาหรับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาของประเทศได๎นาไปใช๎เป็นกรอบและแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาและเรียนรู๎สาหรับพลเมืองทุกชํวงวัยตั้งแตํแรกเกิดจนตลอดชีวิตโดยจุดมุํงหมายที่สําคัญของแผน
คือการมุํงเน๎นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร๎างงานได๎
ภายใต๎บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค์
รวมทั้งความเป็นพลวัตรเพื่อให๎ประเทศไทยสามารถก๎าวข๎ามกับดักประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศที่
พัฒนาแล๎วซึ่งภายใต๎กรอบแผนการศึกษาแหํงชาติพ.ศ. 2560-2579 ได๎กําหนดสาระสําคัญสาหรับบรรลุเปูาหมาย
ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการได๎แกํการเข๎าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเทําเทียมทาง
การศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง
(Relevancy) ในระยะ 20 ปีข๎างหน๎าดังนี้
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วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพดารงชีวิตอยํางเป็นสุขสอดคล๎องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล๎องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎และคุณธรรมจริยธรรมรู๎จักสามัคคีและรํวมมือผนึกกาลัง
มุํงสูํการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพือ่ พัฒนาประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศที่มีรายได๎ปานกลางและความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ
ลดลง
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
4. การสร๎างโอกาสความเสมอภาคและความเทําเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กระทรวงศึกษาธิการ ได๎จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) โดยได๎น๎อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎เป็นกรอบในการดาเนินงาน และสอดคล๎อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดย
กําหนดสาระสําคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎คูํคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูํสากล
2. เสริมสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยํางทั่วถึง เทําเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลง และการ
พัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได๎รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร๎างศักยภาพการแขํงขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน
4. คนไทยได๎รับโอกาสในเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแตํละวิชา
2. ร๎อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการ
ทดสอบระดับชาติ
3. ร๎อยละคะแนนเฉลี่ยของผู๎เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ร๎อยละคะแนนเฉลี่ยของผู๎เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก
5. สัดสํวนผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตํอสายสามัญ
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6. จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี
7. ร๎อยละของกําลังแรงงานที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นขึ้นไป
8. ร๎อยละของนักเรียนตํอประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี
9. สัดสํวนผู๎เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตํอเอกชน
10. จํานวนภาคีเครือขํายที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัด/พัฒนาและสํงเสริมการศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล๎องกับความต๎องการของการพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์สํงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา

5. จุดเน้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
พันธกิจ
1. 1.สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและคํานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน๎นการมีสํวนรํวม เพื่อเสริมสร๎างความรับผิดชอบ ตํอคุณภาพการศึกษาและ
บูรณาการการจัดการศึกษา
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เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับกํอนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และ
มีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน๎นการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขํายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมี สํวนรํวมจากทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสูํ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได๎รับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบท
ของพื้นที่
7. หนํวยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอยํางมี
ประสิทธิภาพ
โดยมียุทธศาสตร์ในการดาเนินงานดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
1.1 น๎อมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด๎านการศึกษา หรือ“ศาสตร์
พระราชา” มาใช๎ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎อยํางยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร๎างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ตํอต๎านการทุจริตคอรัปชั่น และ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผํานหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
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2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 สํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห๎องเรียน ที่เอื้อตํอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ เชํน อาชญากรรม และความรุนแรงใน
รูปแบบตํางๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหมํ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ
3.3 เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3.4 เขตพื้นที่ชายแดน
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสม
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนําหลักสูตรไปสูํการ
ปฏิบัติให๎เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร ตามความจําเป็นและความ
ต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน ท๎องถิ่น และสังคม
1.2 สํงเสริมการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคูํค๎า และ
ภาษาอาเซียนอยํางน๎อย 1 ภาษา
1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให๎มีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูํการพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
2.1 พัฒนาผู๎เรียนระดับกํอนประถมศึกษา ให๎มีพัฒนาการทางด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจสังคม
และสติปัญญา ให๎มีความพร๎อมเข๎าสูํการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 สํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนสามารถอํานออกเขียนได๎ตามชํวงวัย
2.3 สํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอําน
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2.4 สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning) เน๎นทักษะกระบวนการ ให๎เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก๎ปัญหา และคิด
สร๎างสรรค์ในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ทั้งในและนอกห๎องเรียน
2.5 สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให๎กับนักเรียนระดับกํอน
ประถมศึกษาตามโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช๎สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนรู๎ได๎ทั้งในห๎องเรียน และนอกห๎องเรียน เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางเต็ม
ศักยภาพ
2.8 สํงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูํไปกับวิชาสามัญ เชํน ทวิศึกษา
(Dual Education) , หลักสูตรระยะสั้น
2.9 สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู๎เรียนที่มีความต๎องการจําเป็นพิเศษ (ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาสและ
ผู๎มีความสามารถพิเศษ) ให๎เต็มตามศักยภาพด๎วยรูปแบบที่เหมาะสม
2.10 สํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพอยําง
เข๎มแข็งตํอเนื่องและเป็นรูปธรรม
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for
International Student Assessment)
3.2 สํงเสริมการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศในด๎านตํางๆ
3.3 สํงเสริมการเรียนรู๎เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชํน สะเต็มศึกษา (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อ
พัฒนากระบวนการคิด และการสร๎างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่ม สอดคล๎องกับ
ประเทศไทย 4.0
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 สํงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 สํงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล โดยเน๎น
ให๎มีการวิจัยในชั้นเรียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย
เช่น
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on Mission and
Functional Areas as Majors)
1.2 ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
1.3 การเรียนรู๎ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 การกําหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแตํงตั้ง การประเมินและการพัฒนา
2.2 การสร๎างแรงจูงใจให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทํางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 สํงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให๎ได๎รับโอกาสในการเข๎ารับบริการทางการศึกษาอยํางทั่วถึงมีคุณภาพ
และเสมอภาค
1.2 สร๎างความเข๎มแข็งของระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ระบบสํงเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบ
คุ๎มครองนักเรียน และการสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคม
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.1 ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สําหรับเด็กด๎อยโอกาสที่ไมํอยูํในทะเบียน
ราษฎร เชํน เด็กไร๎สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กตํางด๎าว เด็กไทยที่ไมํมีเลขประจาตัวประชาชน เป็นต๎น
2.2 สํงเสริมสนับสนุนการใช๎เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให๎ครอบคลุมทุกพื้นที่อยํางทั่วถึง เชํนการพัฒนา
คุณภาพศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology :
DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (Distance
Learning Television : DLTV)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 สํงเสริม สนับสนุนการสร๎างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน๎อมนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
1.2 สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนรู๎ตํางๆ
ที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
1.3 สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับภาคสํวนตํางๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูํการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคําใช๎จํายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข๎าถึงได๎
1.4 สร๎างความเข๎มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เชํน โรงเรียนที่ประสบปัญหา
วิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล๎บ๎าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห๎องเรียนกีฬา,
โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
1.5 สํงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให๎เข๎มแข็ง
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6. นโยบายทิศทางการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให๎การจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 มีคุณภาพและมาตรฐาน นักเรียนได๎รับการ
พัฒนาตามศักยภาพมีความรู๎และทักษะที่เหมาะสม เป็นพื้นฐานสําคัญในการเรียนรู๎ระดับสูงขึ้นและการ
ดํารงชีวิตในอนาคต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จึงกําหนดองค์ประกอบนโยบาย
เพื่อพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกําแพงเพชร (กศจ.กําแพงเพชร) ดังนี้
ทิศทางการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
“ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร๎างคนดี มีทักษะ สูํการพัฒนาอยํางยั่งยืน”
วิสัยทัศน์
มุํงเน๎นคุณภาพการศึกษา พัฒนานวัตกร สูํองค์การนวัตกรรม น๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. สํงเสริมจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู๎เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันโดยให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะวิชาการ
ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. สํงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ สูํองค์การนวัตกรรม
4. สร๎างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ําโดยให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาอยําง
ทั่วถึงและเทําเทียม
5. สํงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาและสํงเสริมระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ ให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. ผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความรู๎ มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัว
ตํอการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
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2. ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจําเป็นพิเศษ กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพื้นที่หํางไกล
ทุรกันดารได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ พร๎อมก๎าวสูํสากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู เป็นผู๎เรียนรู๎ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู๎ที่หลากหลายตอบสนองผู๎เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู๎สร๎างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช๎
เทคโนโลยี
4. ผู๎บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศสํวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู๎นําทาง
วิชาการ มีสํานึกความรับผิดชอบ และการบริหารแบบมีสํวนรํวม
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และจัดสภาพแวดล๎อมเพื่อการเรียนรู๎ในทุกมิติ
เป็นโรงเรียนนวัตกรรม โดยความรํวมมือกับภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นสํานักงานแหํงนวัตกรรมยุคใหมํ มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ
โดยใช๎ข๎อมูลสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานอยํางเป็นระบบ

7. นโยบายทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
วิสัยทัศน์ ( Vision )
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม มุํงจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางมีคุณภาพ ก๎าวสูํความเป็นสากล โดยใช๎
กระบวนการบริหารแบบมีสํวนรํวม
พันธกิจ(Mission)
1. สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให๎ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับการศึกษาอยํางมีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู๎ เพื่อสร๎างให๎ครูและผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎และก๎าวสูํความเป็น
พลโลก
3. พัฒนาความเข๎มแข็งของระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
4. พัฒนาศักยภาพผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
5. สํงเสริมให๎มีเครือขํายทางการศึกษาและประสานความรํวมมือกับเครือขํายทางการศึกษาจากทุกภาคสํวน
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เป้าประสงค์หลัก (Goals)
1. ผู๎เรียนมีความรู๎ที่จําเป็นตามมาตรฐานการศึกษา โดยเน๎นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
2. ผู๎เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก และมีความรู๎ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21
3. ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด๎วยการนําระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนมามี
สํวนรํวม
4. ครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ โดยใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรม
5. ใช๎ระบบระบบบริหารที่มีมาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ
6. มีการประสานความรํวมมือกับเครือขํายเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให๎เป็น พลเมืองโลก
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
1) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
1) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
2) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุํมเปูาหมาย
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2.4
2.5
2.6
มาตรฐานที่
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู๎เรียน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎

กลยุทธ์ของโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาความเข๎มแข็งของระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมและพัฒนาครู บุคลากรสูํความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
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1. กรอบแผนกลยุทธ์
กลยุทธ์ระดับองค์กร
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาผู๎เรียนสูํ
มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์

1. ผู๎เรียนมีความรู๎ที่จําเป็นตาม
มาตรฐานการศึกษา โดยเน๎น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่
หลากหลาย
2. ผู๎เรียน มีศักยภาพเป็นพล
โลก
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
1. ผู๎เรียน มีศักยภาพเป็นพล
ทักษะกระบวนการ
โลก และมีความรู๎ ทักษะ
จัดการเรียนรู๎ตามแนว วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ
ทางการจัดการเรียนรู๎ วิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษ
ในศตวรรษที่ 21
ที่ 21
สํงเสริมการใช๎
2. ครู จัดกิจกรรมการเรียนการ
เทคโนโลยี และอนุรักษ์ สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
สิ่งแวดล๎อม
โดยใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
1. ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
ความเข๎มแข็งของ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระบบการดูแล
ด๎วยการนําระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน
ชํวยเหลือนักเรียนมามีสํวนรํวม

มาตรฐานการศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
ร๎อยละของนักเรียนที่ผํานเกณฑ์
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ประเมินผลการเรียนในระดับดี
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ

ค่า
เป้าหมาย
80

มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ

ร๎อยละของครูและนักเรียนมีทักษะใน
การใช๎กระบวนการเรียนรู๎โดยเน๎น
ทักษะในศตวรรษที่ 21 การใช๎
เทคโนโลยี และการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม

80

มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน

ร๎อยละของนักเรียนที่ไมํมีปัญหาด๎าน
สังคมในโรงเรียน

80
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กลยุทธ์ระดับองค์กร
กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริม
และพัฒนาครู บุคลากร
สูํความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา
ระบบบริหารที่มี
มาตรฐานเพื่อให๎เกิด
การเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

1. ครู จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
โดยใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรม
1. ครู จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
โดยใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. ใช๎ระบบระบบบริหารที่มี
มาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริมให๎ 1. มีการประสานความรํวมมือ
ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวม กับเครือขํายเพื่อพัฒนา
ในการสนับสนุนการจัด การศึกษาและพัฒนาบุคลากร
การศึกษา
ให๎เป็น พลเมืองโลก
2. ใช๎ระบบระบบบริหารที่มี
มาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎
อยํางมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ

ค่า
เป้าหมาย
ร๎อยละของระดับคุณภาพของครูที่ผําน
80
เกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานสากล

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ

ร๎อยละของกลุํมเปูาหมายที่มีความพึง
พอใจตํอการบริหารที่มีมาตรฐาน

80

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ

โรงเรียนได๎รับการสนับสนุนทรัพยากร
จากทุกภาคสํวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนและการบริหารงาน
ตามเกณฑ์

80
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บทที่ 3
การบริหารงบประมาณและโครงการ
การประมาณรายการรับ
การประมาณรายการการรับตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนสระหลวง
พิทยาคม
1. เงินอุดหนุนรายหัว
1.1 เงินอุดหนุนรายหัวคงเหลือจากปีกํอน ( มัธยมศึกษาตอนต๎น +มัธยมศึกษาตอนปลาย )
=
บาท
1.2 เงินอุดหนุนรายหัวปีนี้
1.2.1 เงินอุดหนุนมัธยมศึกษาตอนต๎น ( จํานวนนักเรียน x 3,500 บาท )
= 3,349,500 บาท
1.2.2 เงินอุดหนุนมัธยมศึกษาตอนปลาย ( จํานวนนักเรียน x 3,800 บาท )
= 2,538,400 บาท
รวมเงินอุดหนุนรายหัวทั้งหมด
= 5,887,900 บาท
1.3 เงินเรียนฟรี 15 ปี
1.4.1 คําหนังสือ
= 1,653,321 บาท
คงเหลือจากปีงบประมาณ 2563
=
735,384 บาท
รวมทั้งหมด
= 2,388,705 บาท
1.4.2 คําเครื่องแบบนักเรียน
=
764,650 บาท
คงเหลือจากปีงบประมาณ 2563
=
11,940 บาท
รวมทั้งหมด
=
776,590 บาท
1.4.3 คําอุปกรณ์การเรียน
=
709,220 บาท
คงเหลือจากปีงบประมาณ 2563
=
15,280 บาท
รวมทั้งหมด
=
724,500 บาท
1.4.4 คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
=
1,476,760 บาท
คงเหลือจากปีงบประมาณ 2563
=
825,185 บาท
รวมทั้งหมด
= 2,301,945 บาท
รวมเงินเรียนฟรี 15 ปีทั้งหมด
= 6,191,740 บาท
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2. เงินระดมทรัพยากร
2.1 คําจ๎างครูสอนที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะ (เงินระดมทรัพยากร) =
2.2 คําเรียนคอมพิวเตอร์ (เงินระดมทรัพยากร)
=
รวมเงินระดมทรัพยากรทั้งหมด
=
3. เงินรายได้สถานศึกษา
3.1 เงินรายได๎สถานศึกษา
=
รวมงบจัดสรรประจาปีงบประมาณ 2564 ทั้งสิ้น

900,000 บาท
600,000 บาท
1,500,000 บาท
20,000

บาท

13,599,640 บาท

ส่วนที่ 4 โครงการ/ กิจกรรม
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โครงการ
สานฝัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวปริณดา วิเศษผล
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล
กลุ่มบริหาร
วิชาการ

ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............

1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให๎สอดคล๎องตามนโยบายของโรงเรียน วําด๎วยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ที่เน๎นวิธีการ
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน สูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข๎อที่ 5 ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร โดยเน๎นให๎ผู๎เรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติ
เฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ผู๎เรียนสามารสื่อความคิด ผํานการพูด เขียน หรือนําเสนอผลงานด๎วยวิธีการตําง ๆ ได๎
ผู๎ เรี ย นมีค วามสามารถใช๎ทั กษะทางด๎ าน วิช าฟิ สิ ก ส์ เคมี ชี ว วิท ยา และ คณิ ตศาสตร์ ในการสอบเข๎าเรีย นตํ อใน
ระดับอุดมศึกษาได๎
ข๎าพเจ๎าได๎ตระหนักถึงความสําคัญดังกลําว จึงจัดโครงการ สานฝัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมขึ้น ซึ่งเป็นการปรับความรู๎พื้นฐานและความคลาดเคลื่อนทางฟิสิกส์ ผํานการฝึกและ
พัฒนาทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเรียนรู๎ฟิสิกส์ ในหลักสูตรที่เข๎มข๎น เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียน ให๎เห็นถึงความงาม คุณคํา และความสําคัญของการเรียนรู๎ฟิสิกส์ มีจิตวิญญาณมุํงมั่นที่จะศึกษาตํอและ
ประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์และนักคิด ค๎นทางด๎านฟิสิกส์ และเป็นเตรียมความพร๎อมในการทดสอบทาง
การศึกษาในอนาคต
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2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดกิจกรรมปรับความรู๎พื้นฐานวิชาฟิสิกส์ให๎กับนักเรียนกลุํมอํอนและกลุํมปานกลาง
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมเสริมความรู๎ในหลักสูตรฟิสิกส์ที่เข๎มข๎นให๎กับนักเรียนที่มีความสามารถและศักยภาพทาง
ฟิสิกส์
2.3 เพื่อมุํงเน๎นให๎นักเรียนสามารถใช๎ทักษะและกระบวนการทางฟิสิกส์ ในการสอบเข๎าเรียนตํอใน
ระดับอุดมศึกษา
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมปรับความรู๎พื้นฐานทางฟิสิกส์
3.1.2 ร๎อยละ 60 ของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมเสริมความรู๎ในหลักสูตรฟิสิกส์ ที่เข๎มข๎นมีความสามารถ
และศักยภาพทางฟิสิกส์เพิ่มมากขึ้น
3.1.3 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนทีเ่ ข๎ารํวมกิจกรรมนักเรียนสามารถใช๎ทักษะและกระบวนการทางฟิสิกส์ ใน
การสอบเข๎าเรียนตํอในระดับอุดมศึกษา
3.2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมปรับความรู๎พื้นฐานทางฟิสิกส์ ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
3.2.2 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมเสริมความรู๎ในหลักสูตรฟิสิกส์ที่เข๎มข๎นมีความสามารถและศักยภาพทาง
ฟิสิกส์เพิ่มมากขึ้นตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
3.2.3 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมนักเรียนสามารถใช๎ทักษะและกระบวนการทางฟิสิกส์ ในการสอบเข๎า
เรียนตํอในระดับอุดมศึกษา
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให๎คณะครู นักเรียน หรือ
ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
ถึง มิถุนายน 2564

นางสาวปริณดา วิเศษผล

พฤศจิกายน 2563
ถึง กันยายน 2564

นางสาวปริณดา วิเศษผล
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กิจกรรม/ขั้นตอน
2. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่จัด
กิจกรรม
3. ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 ปรับความรู๎ทางฟิสิกส์
กิจกรรมที่ 2 ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศ กํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ปรับความรู้ทางฟิสิกส์
(นักเรียนกลุ่มอ่อน/กลาง ม.5)
- วัสดุและเอกสารประกอบ
การเรียน
- คอร์สเรียนหลักสูตรเข๎มข๎น
กิจกรรมที่ 2 ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์
(นักเรียน ม. 6 ที่สนใจ)
- วัสดุและเอกสารประกอบ
การเรียน

20,000
20,000

ประเภทงบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2563
ถึง กันยายน 2564

นางสาวปริณดา วิเศษผล

กันยายน 2564

นางสาวปริณดา วิเศษผล

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

เรียนฟรี 15 ปี

-

-

4,000

เรียนฟรี 15 ปี

-

6,000

-

เรียนฟรี 15 ปี

-

4,000

-
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โครงการ
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวรัตนา พรายเพริด
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 5
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ……………
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 4, 5
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎
ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
พ.ร.บ. การศึกษาแหํงชาติพ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได๎ให๎ความสําคัญกับการวิจัย
โดยกําหนดให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง สํงเสริมและสนับสนุนให๎ครูผู๎สอน สามารถจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล๎อม สื่อการ เรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎มีความรอบรู๎และใช๎การ
วิจัยเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู๎ ดังนั้นครูในยุคปัจจุบัน จึงต๎องปรับเปลี่ยนบทบาทให๎เป็นผู๎รอบรู๎และสามารถ
ทําวิจัยได๎
การวิจัยในชั้นเรียนเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง นํามาใช๎เพื่อแก๎ปัญหาในชั้นเรียน ประโยชน์ในการทําวิจัยไมํ
เพียงแตํจะชํวยพัฒนาการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพแตํยังชํวยพัฒนาวิชาชีพครูให๎มีความเข๎มแข็ง ยิ่งขึ้น ทั้งนี้การ
พัฒนาการเรียนการสอน ถือวําเป็นงานหลักของโรงเรียน ที่จะสํงผลให๎นักเรียนมีคุณภาพ สิ่งสําคัญที่จะทําให๎การ
พัฒนาการเรียนการสอนมีคุณภาพ คือ ครูผู๎สอนจะต๎องรู๎จักเด็กเป็นรายบุคคล และ จัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก๎ปัญหา
การเรียนการสอน โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จึงได๎จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให๎ครู ทุกคนได๎จัดทําวิจัยในชั้นเรียน
พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง สํงผลให๎นักเรียนได๎รับการสํงเสริม พัฒนา แก๎ปัญหา การเรียนและสํงผลให๎
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎ครูผู๎สอน มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจัยไปใช๎
2.2 เพื่อให๎ครูผู๎สอนมีทักษะและกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผู๎สอนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม มีการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่องคิด
เป็นร๎อยละ 100
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู๎สอนมีคุณภาพสามารถนําไปใช๎แก๎ปัญหาหรือพัฒนาผู๎เรียน สํงผลให๎
ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับคณะกรรมการ
วิจัยในชั้นเรียนและงานวิชาการ
ขั้นดาเนินการ (DO)
- ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 ประเมินวิจัยในชั้นเรียน
กิจกรรมที่ 2 เผยแพรํงานวิจัยในชั้นเรียน
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศกํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงาน
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563

นางสาวรัตนา พรายเพริด
และงานวิจัยในชั้นเรียน

พฤศจิกายน 2563
ถึง กันยายน 2564

นางสาวรัตนา พรายเพริด
และงานวิจัยในชั้นเรียน

มีนาคม 2564
ถึง กันยายน 2564

นางสาวรัตนา พรายเพริด
และงานวิจัยในชั้นเรียน

กันยายน 2564

นางสาวรัตนา พรายเพริด
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประเมินวิจัยในชั้นเรียน
- กระดาษ/วัสดุการพิมพ์
- หมึกพิมพ์
- แผํน CD/แฟลชไดรฟ์
- แฟูม
กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่งานวิจัยในชั้น
เรียน
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

1,500
1,500

ประเภทงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว

-

-

500
500
200
300

1,500

-

-

1,500

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ครูผู๎สอนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สามารถทําวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อแก๎ปัญหาหรือพัฒนาผู๎เรียน
1 เรื่อง/ 1 ภาคเรียน คิดเป็นร๎อยละ 100
งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู๎สอนมีคุณภาพสามารถ
นําไปใช๎แก๎ปัญหาหรือพัฒนาผู๎เรียน สํงผลให๎ผู๎เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามหลักสูตร
สถานศึกษา

วิธีการ
- ประเมินวิจัยในชั้น
เรียน

เครื่องมือ
- แบบประเมินวิจัยในชั้นเรียน

- ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
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โครงการ
นิเทศภายใน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวปริณดา วิเศษผล
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2, 3
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 4, 5
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎
ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
การศึกษามีการเคลื่อนไหวเปลี่ย นแปลงไปตามสภาพการณ์ ไมวําจะเป็นวิธีการสอน หลักสูตร เทคโนโลยี
ตลอดจนบุคลากร ซึ่งสิ่งเหลํานี้ยํอมมีผลกระทบตํอการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภารกิจสําคัญของการดําเนินงาน
ในโรงเรียน คือการพัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการศึกษาเพื่อให๎ผู๎เรียนบรรลุผลสําเร็จ
ตามจุดหมายของหลักสูตรดังกลําวอยํางมีคุณภาพ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํ งชาติ พ.ศ.2542 นั้น
จะต๎องอาศัยกระบวนการ 3 อยําง คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และกระบวนการเรียนการสอน ทั้ง 3
อยํางนี้เกี่ยวข๎องซึ่งกันและกัน การพัฒนาผู๎ เรียนให๎มีสมบูรณ์ ทั้งทางรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม
จริยธรรม ในการดํารงชีวิตสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นไดอยํางมีความสุขหรือกลําวอีกนัยหนึ่งคือ จัดการศึกษาให๎นักเรียน
เป็นคนดี คนเกํง และมีความสุขได๎ นั้นกระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสําคัญตํอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนและพัฒนาโรงเรียนให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการนิเทศ ที่มีความสําคัญตํอการพัฒนาโรงเรียน 2 ประการ คือ สํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
และให๎ความชํวยเหลือแกํครู ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิสูงขึ้น
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได๎ ป ระกาศใช๎ ม าตรฐานการเรี ย นรู๎ แ ละตั ว ชี้ วั ด กลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎ ค ณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 30/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม
2561 ให๎เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรี ยนรู๎และตัว ชี้วัด กลุํ มสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมีคําสั่งให๎โรงเรียนดําเนิ นการใช๎หลักสูตรในปีการศึกษา 2561 โดยให๎ใช๎ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่
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1 และ 4 ตั้ง แตํปี การศึกษา 2561 เป็ น ต๎ น ไป ให๎ เป็นหลั กสู ตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และ
มาตรฐานการเรีย นรู๎ เป็น เปู าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มี
คุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
งานนิเทศการจัดการศึกษา จึงจัดโครงการนิเทศภายในขึ้น เพื่อพัฒนาครูให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ และทักษะใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ สํงผลให๎นักเรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามจุ ดหมายของหลักสูตรตลอดจนการพัฒนางานด๎านตํางๆ ของโรงเรียนโดยเฉพาะการปฏิบัติงานด๎าน
วิ ช าการ ให๎ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น และนั ก เรี ย น ครู ผู๎ ส อนมี คุ ณ ภาพได๎ มาตรฐาน ตามเจตนารมณ์ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข๎าสูํโลกยุคศตวรรษที่ 21 และทิศทาง นโยบาย และจุด เน๎นของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็น
ข๎อกําหนดในการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน เพื่อพัฒนาสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สร๎างสรรค์เทคโนโลยี สามารถทํางานรํวมกั บผู๎อื่นและอยูํรํวมกับผู๎อื่นในสังคมโลกได๎อยํางสันติ ภายใต๎การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล๎อม ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให๎มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล๎องกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร
สถานศึกษา
2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับให๎สูงขึ้น
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎ และได๎รับการนิเทศชั้นเรียน อยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ร๎อยละ
100
3.1.2 ครู มีการสร๎ างการเรี ย นรู๎รํว มกัน เพื่ อพัฒ นาการเรี ยนการสอนสูํ คุณ ภาพของผู๎ เรีย น (PLC)
ร๎อยละ 75
3.2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรี ยนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ และ
นําไปใช๎ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน อยูํในระดับ 3 ขึ้นไป
3.2.2 ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นทุกชั้ นเรีย นระดั บสถานศึกษามีระดับผลการเรียนระดับ 3 ขึ้น ไป มี
คําเฉลี่ยร๎อยละ 75 ขึ้นไปและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการดําเนินโครงการมีความพึ งพอใจในระดับ
มาก
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4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. แตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศ
4. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับคณะกรรมการ
และครูผู๎นิเทศ
ขั้นดาเนินการ (DO)
- ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 ครูสํงแผนการจัดการเรียนรู๎และ
วิเคราะห์ผู๎เรียนรายบุคคล
กิจกรรมที่ 2 กลุํมสาระการเรียนรู๎ดําเนินการสํง
แผนการนิเทศชั้นเรียนและรายงาน
การนิเทศชั้นเรียน
กิจกรรมที่ 2 ครูสํงแผนการจัดการเรียนรู๎พร๎อม
วิจัยชั้นเรียน
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศกํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงาน
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563

นางสาวปริณดา วิเศษผล
และครูผู๎นิเทศ

ธันวาคม 2563,
พฤษภาคม 2564

นางสาวปริณดา วิเศษผล
และครูผู๎นิเทศ

มกราคม 2564,
สิงหาคม 2564

นางสาวปริณดา วิเศษผล
และครูผู๎นิเทศ

มีนาคม 2564,
กรกฎาคม 2564

นางสาวปริณดา วิเศษผล
และครูผู๎นิเทศ

ธันวาคม
ถึง กันยายน 2564

นางสาวปริณดา วิเศษผล
และครูผู๎นิเทศ

กันยายน 2564

นางสาวปริณดา วิเศษผล
และครูผู๎นิเทศ
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา
- กระดาษ/วัสดุการพิมพ์
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

2,000
2,000

ประเภทงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

อุดหนุนรายหัว
2,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎ และได๎รับการนิเทศ
ชั้นเรียน อยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ร๎อยละ 100
ครูมีการสร๎างการเรียนรู๎รํวมกัน เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนสูํคุณภาพของผู๎เรียน (PLC) ร๎อยละ 75
ครูมีความรู ความเข๎าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนรูที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ และนําไปใช๎
ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
อยูํในระดับ 3 ขึ้นไป
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกชั้นเรียนระดับสถานศึกษา
มีระดับผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป มีคําเฉลี่ยร๎อยละ
75 ขึ้นไปและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการดําเนิน
โครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก

-

-

2,000
2,000

วิธีการ
- ประเมิน
- นิเทศชั้นเรียน
- สังเกต

เครื่องมือ
- แบบประเมิน
- แบบนิเทศชั้นเรียน
- แบบรายงาน PLC

- ประเมิน

- แบบประเมิน

- ทดสอบ
- ประเมิน

- แบบทดสอบ
- แบบประเมิน
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติวเข๎มความพร๎อมพัฒนาศักยภาพ
นางสาวปริณดา วิเศษผล

ลักษณะโครงการ
☑ โครงการใหมํ
⬜ โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล
กลุ่มบริหาร
วิชาการ

ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............

1. หลักการและเหตุผล
จากการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได๎ปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกเพื่อสอบเข๎าสถาบันอุดมศึกษา
จากแอดมิชชั่นระบบเดิม มาเป็นแอดมิชชั่นระบบใหมํ ในปี 2554 ที่ผํานมานั้น มีการสอบทั้งระบบ O-Net, GAT และ
PAT โดยรูปแบบข๎อสอบได๎เน๎นในสํวนของการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงมากขึ้น ตํอมาปี 2559 กระทรวงศึกษาธิการได๎เพิ่ม
ระบบรับตรงผํานเคลียริ่งเฮาส์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข๎าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทําให๎นักเรียนต๎องสอบวิชาสามัญ
เพิ่มอีก 9 วิชา คือ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา สํงผลให๎
นักเรียนต๎องเตรียมตัวในการสอบมากขึ้น และเมื่อปี 2561 มีการปรับรูปแบบการเข๎าศึกษา เป็น การคัดเลือกบุคคลเข๎า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหมํ (Thai university Central Admission System : TCAS) เป็นต๎น
กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ได๎ตระหนักถึงความสําคัญดังกลําว จึงจัดโครงการติว
เช๎มความพรัอมพัฒนาศักยภาพรํวมกับ บริษัท สหพัฒนพิบูล กัด (มหาชน) ในโครงการ Sahapat Admission ขึ้น เพื่อ
สอนเพิ่มเติมความรู๎และติวข๎อสอบในวิชาหลักที่สําคัญแกํนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ได๎แกํ วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี
และภาษาอังกฤษ ตลอดจน การเตรียมตัวสอบ GAT-PAT เพื่อให๎นักเรียนมีความพร๎อมในการสอบเพื่อคัดเลือกเข๎า
ศึกษาตํอใน ระดับอุดมศึกษาในอนาคต
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2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสอนเพิ่มเติมความรู๎ในวิชาหลักที่สําคัญแกํนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได๎แกํ วิชาภาษาไทย.
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์. ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
2.2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อมแกํนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ในการสอบGATและPAT ประจําปี
การศึกษา 2564
2.3 เพื่อเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ในการสอบ GAT และ PAT ประจําปี
การศึกษา 2564
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ร๎อยละ 60 ของนักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการติวเข๎มความพร๎อมพัฒนาศักยภาพ มีทักษะและความ
พร๎อมในการทําแบบทดสอบระดับชาติ GAT PAT
3.1.2 ร๎อยละ 60 ของนักเรียน ที่เข๎ารํวมโครงการติวเข๎มความพร๎อมพัฒนาศักยภาพเกิดความรู๎และความ
เข๎าใจ และเรียนรู๎เทคนิค กลยุทธ์ในการประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหาในวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์. สังคมศึกษา. และภาษาอังกฤษมากขึ้น
3.1.3 ร๎อยละ 20 ของนักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบ GAT PAT ผํานเกณฑ์การเข๎า
เรียนตํอในระดับมหาวิทยาลัย
3.2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการเตรียมติวเข๎มความพร๎อมพัฒนาศักยภาพมีทักษะและความพร๎อมในการ
ทําแบบทดสอบระดับชาติ GAT PAT ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
3.2.2 นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการติวเข๎มความพร๎อมพัฒนาศักยภาพเกิดความรู๎และความเข๎าใจและ
เรียนรู๎เทคนิค กลยุทธ์ในการประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหาในวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา. และภาษาอังกฤษ ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
3.2.3 นักเรียนที่เข๎ารํวมติวเข๎มความพร๎อมพัฒนาศักยภาพ มีเจตคติที่ดีตํอการสอบ GAT PAT และมี
แรงจูงใจในการสอบ GAT PAT ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
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4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให๎คณะครู นักเรียน หรือ
ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ
2. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่จัด
กิจกรรม
3. ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศ กํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
ถึง มิถุนายน 2564

นางสาวปริณดา วิเศษผล

นางสาวปริณดา วิเศษผล
พฤศจิกายน 2563
ถึง กันยายน 2564

พฤศจิกายน 2563
ถึง กันยายน 2564

นางสาวปริณดา วิเศษผล

กันยายน 2564

นางสาวปริณดา วิเศษผล

บาท
70,000 บาท
บาท
20,000 บาท
90,000 บาท
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กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
- อาหารและอาหารวําง
- วัสดุ/อุปกรณ์ เอกสาร
ประกอบการเรียน
- ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่
มีคะแนน GAT PAT1-PAT7
สูงที่สุด
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

ประเภทงบประมาณ
เรียนฟรี 15 ปี
เรียนฟรี 15 ปี

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
50,000
20,000
-

รายได๎สถานศึกษา

-

-

20,000

90,000

-

70,000

20,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการเตรียมติวเข๎มความพร๎อม
พัฒนาศักยภาพมีทักษะและความพร๎อมในการทํา
แบบทดสอบระดับชาติ GAT PAT ตั้งแตํระดับดีขึ้น
ไป
นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการติวเข๎มความพร๎อมพัฒนา
ศักยภาพเกิดความรู๎และความเข๎าใจและ เรียนรู๎
เทคนิค กลยุทธ์ในการประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหาใน
วิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา.
และภาษาอังกฤษ ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
นักเรียนที่เข๎ารํวมติวเข๎มความพร๎อมพัฒนาศักยภาพ
มีเจตคติที่ดีตํอการสอบ GAT PAT และมีแรงจูงใจใน
การสอบ GAT PAT ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป

วิธีการ
- สังเกตพฤติกรรม
- สัมภาษณ์
- ทดสอบหลังกิจกรรม
- ประเมินความพึงพอใจ
- สังเกตพฤติกรรม
- สัมภาษณ์
- ทดสอบหลังกิจกรรม
- ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือ
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบทดสอบ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบทดสอบ
- แบบประเมินความพึงพอใจ

- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกต
- สัมภาษณ์
- แบบสัมภาษณ์
- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนมีทักษะและความพร๎อมในการทําแบบทดสอบระดับชาติ GAT PAT ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
7.2 นักเรียนมีความรู๎และความเข๎าใจ และเรียนรู๎เทคนิค กลยุทธ์ในการประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหาในวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
7.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการสอบ GAT PAT และมีแรงจูงใจในการสอบ GAT PAT ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
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โครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายทรงยศ สกุลยา
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2, 3
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 4, 5
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎
ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได๎ ป ระกาศใช๎ ม าตรฐานการเรี ย นรู๎ แ ละตั ว ชี้ วั ด กลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎ ค ณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 30/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม
2561 ให๎เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรี ยนรู๎และตัว ชี้วัด กลุํ มสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมีคําสั่งให๎โรงเรียนดําเนินการใช๎หลักสูตรในปีการศึกษา 2561 โดยให๎ใช๎ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 และ 4 ตั้ง แตํปี การศึกษา 2561 เป็ น ต๎ น ไป ให๎ เป็นหลั กสู ตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และ
มาตรฐานการเรีย นรู๎ เป็น เปู าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มี
คุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ จึงจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อ ดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม พุ ทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 อยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎ได๎หลักสูตรสถานศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุด และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการใน
การพัฒนาเยาวชนของชาติเข๎าสูํโลกยุคศตวรรษที่ 21 และทิศทาง นโยบาย และจุดเน๎นของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นข๎อกําหนดในการพัฒนา
คุณภาพของผู๎เรีย น เพื่อพัฒนาสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร๎างสรรค์
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เทคโนโลยี สามารถทํางานรํ ว มกับ ผู๎ อื่น และอยูํ รํว มกับผู๎ อื่นในสั งคมโลกได๎อยํางสันติ ภายใต๎ การเปลี่ ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม สภาพแวดล๎ อม ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึ งการยกระดับ คุ ณภาพ
การศึกษาให๎มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล๎องกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประเมินหลักสูตรสถานศึกษาตามเอกสารประกอบหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระ และ
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
2.2 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให๎เหมาะสมกับความถนัด และความสนใจของผู๎เรียน และตรงกับความต๎องการของ
ท๎องถิ่น/ชุมชน หรือตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.3 สถานศึกษามีหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ และ
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่ผํานการประเมินหลักสูตร คิดเป็นร๎อยละ 100
3.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.3 สถานศึกษามีหลักสูตรที่ปรับปรุงให๎เหมาะสมกับความถนัด และความสนใจของผู๎เรียน และตรงกับ
ความต๎องการของท๎องถิ่น/ชุมชน หรือตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ครบถ๎วนและสมบูรณ์
ทุกระดับชั้น
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ขั้นดาเนินการ (DO)
- ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563

นายทรงยศ สกุลยา
และงานพัฒนาหลักสูตรฯ

ธันวาคม 2563
ถึง มีนาคม 2564

นายทรงยศ สกุลยา
และงานพัฒนาหลักสูตรฯ
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศกํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงาน
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

10,000
10,000

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
พฤศจิกายน 2563
นายทรงยศ สกุลยา
ถึง พฤษภาคม 2564 และงานพัฒนาหลักสูตรฯ
กรกฎาคม 2564

นายทรงยศ สกุลยา

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 1 ประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา
- Digital Visualizer
อุดหนุนรายหัว
8,300
(ใช๎ในกิจกรรมประชุม/อบรม/
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู๎)
- หมึกพิมพ์
อุดหนุนรายหัว
1,200
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
- จัดจ๎างทําเอกสาร/เข๎าเลํม
อุดหนุนรายหัว
500
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
10,000
500
9,500
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โครงการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายทรงยศ สกุลยา
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล
กลุ่มบริหาร
วิชาการ

ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2, 3, 4, 5, 6
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎คัดเลือกโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัด
พิจิตร ให๎เข๎ารํวมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ “สะเต็มศึกษา: ต๎นกล๎า Smart
Trainer Team” ปี 2560 เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ และสามารถบูรณาการความรู๎ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ไปใช๎ในการเชื่อมโยงและแก๎ปัญหาในชีวิตจริง
การพัฒนากระบวนการหรื อผลผลิตใหมํควบคูํไปกับการพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 และเพื่อให๎การขับเคลื่อน
การจัดการเรียนรู๎ดังกลําวดําเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โรงเรียน
สระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจิตร จึงได๎แตํงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา ตั้งแตํปีการศึกษา
2560 เป็นต๎นมา และได๎จัดโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎ครูจัดการ เรียนรู๎ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ในองค์ความรู๎ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน
สามารถนํามาประยุกต์ใช๎เพื่อแก๎ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตจริง ผํานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา ตามขั้นตอนที่สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได๎ออกแบบ ได๎แกํ ขั้นที่ 1
ระบุปัญหา หรือนวัตกรรมที่ต๎องการพัฒนา ขั้นที่ 2 รวบรวมข๎อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข๎อง ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการ
แก๎ปัญหา ขั้นที่ 4 วางแผนและดําเนินการแก๎ปัญหา ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง และขั้นที่ 6 นําเสนอ
วิธีการแก๎ปัญหา หรือผลของการพัฒนานวัตกรรม
กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ตระหนักถึงความสําคัญข๎างต๎ น และมีความประสงค์
ที่จะสํงเสริมการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให๎กับนักเรียนทุกระดับชั้น จึงจัดโครงการขับเคลื่อน
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การจั ด การเรี ย นรู๎ ส ะเต็ ม ศึ ก ษาขึ้ น เพื่ อ ให๎ นั ก เรี ย นเข๎ า ใจและประยุ ก ต์ ใ ช๎ แ นวคิ ด ทางคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการแก๎ปัญหาสถานการณ์ที่สอดคล๎องกับบริบทชีวิตจริง เพื่อ
พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และใช๎กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ในการแก๎ปัญหาที่ต๎องการ และเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร๎างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะการสื่อสาร และทัก ษะการทํางานรํวมกับผู๎อื่น นอกจากนี้ยังสํงเสริมและสนับสนุนให๎ ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ คณิตศาสตร์ กลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และครูกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นสามารถจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ในองค์ความรู๎
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่จะ
ชํวยยกระดับสมรรถนะการคิดของนักเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.วัตถุประสงค์
2.3 เพื่อให๎นักเรียนเข๎าใจและประยุกต์ใช๎แนวคิดทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการแก๎ปัญหา
สถานการณ์ทสี่ อดคล๎องกับบริบทชีวิตจริง
2.4 เพื่อให๎นักเรียนได๎พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และใช๎
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการแก๎ปัญหาที่ต๎องการ
2.5 เพื่อให๎นักเรียนได๎พัฒนาความคิดสร๎างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะการสื่อสาร และทักษะการทํางาน
รํวมกับผู๎อื่น
2.6 เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎ครูจัดการเรียนรู๎ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ในองค์ความรู๎ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ร๎อยละ 60 ของจํานวนนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม เข๎าใจและประยุกต์ใช๎แนวคิดทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาสถานการณ์ที่สอดคล๎องกับบริบทชีวิตจริง
3.1.2 ร๎อยละ 60 ของจํานวนครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขาอื่นที่เข๎ารํวมกิจกรรม
สามารถจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ในองค์ความรู๎ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3.2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ใช๎กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมในการแก๎ปัญหาที่ต๎องการในระดับดีขึ้นไป
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3.2.2 นักเรี ย นได๎ พัฒ นาความคิดสร๎างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะการสื่ อสาร และทักษะการทํางาน
รํวมกับผู๎อื่นในระดับดีขึ้นไป
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับกลุํมบริหาร
วิชาการ
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให๎คณะครู นักเรียน หรือ
ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ
2. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่จัด
กิจกรรม
3. ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 สัปดาห์สะเต็มศึกษา ครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ 2 สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการประกวดโครงงาน
สะเต็มศึกษาภายนอกสถานศึกษา
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศ กํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล
การดําเนินโครงงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
ถึง มิถุนายน 2564

นายทรงยศ สกุลยา
และกลุํมบริหารวิชาการ

พฤศจิกายน 2563
ถึง สิงหาคม 2564

นายทรงยศ สกุลยา
และกลุํมบริหารวิชาการ

พฤศจิกายน 2563
ถึง สิงหาคม 2564

นายทรงยศ สกุลยา

พฤศจิกายน 2563
ถึง สิงหาคม 2564

นายทรงยศ สกุลยา
และกลุํมบริหารวิชาการ

ธันวาคม 2563
ถึง กันยายน 2564

นายทรงยศ สกุลยา
และกลุํมบริหารวิชาการ
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได๎รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 สัปดาห์สะเต็มศึกษา
ครั้งที่ 2 (ภายในสถานศึกษา)
- วัสดุ/อุปกรณ์จัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา (ภายในสถานศึกษา)
- วัสดุ/อุปกรณ์จัดกิจกรรม
(สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ในชั้นเรียน)
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการประกวด
โครงงานสะเต็มศึกษา ภายนอก
สถานศึกษา (ศูนย์สะเต็มศึกษา
ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง)
- วัสดุ/อุปกรณ์ฝึก และประกวด
โครงงานสะเต็มศึกษา
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

20,000
10,000
30,000

ประเภทงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

อุดหนุนรายหัว

-

-

15,000

อุดหนุนรายหัว

-

-

5,000

เรียนฟรี 15 ปี

-

-

10,000

30,000

-

-

30,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ร๎อยละ 60 ของจํานวนนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม
เข๎าใจและประยุกต์ใช๎แนวคิดทางคณิตศาสตร์

วิธีการ
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจใบกิจกรรม
- ทดสอบหลังกิจกรรม

เครื่องมือ
- แบบสังเกต
- ใบกิจกรรม
- แบบประเมินชิ้นงาน
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โครงการ
นําเสนอผลงานห๎องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายทรงยศ สกุลยา
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4,
5, 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได๎ปรับ ปรุงมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดกลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทําให๎เห็นชัดเจนถึงการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่มุํงเน๎นการเชื่อมโยงความรู๎กับทักษะและกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการ
ค๎นคว๎า และแสวงหาความรู๎ โดยใช๎กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู๎ทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมด๎วยการลง
มือปฏิบัติจ ริงอยํางหลากหลาย ซึ่งการจั ดการเรียนรู๎รายวิชาโครงงานถือเป็นกระบวนการเรียนรู๎ที่สําคัญที่จะ
สํงเสริมให๎ เกิดผลสั มฤทธิ์ตามหลั กสู ตรดังกลํ าว นักเรียนจะมีโ อกาสได๎ประสบการณ์ตรงในกระบวนการเสาะ
แสวงหาความรู๎อยํางเป็นระบบ เปิดโลก-ทัศน์ให๎นักเรียนได๎สร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง เรียนรู๎สิ่ งตําง ๆ นอก
ห๎องเรียนอยํางมีคุณคําและมีความสุขกับการเรียนรู๎
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นสระหลวงพิ ท ยาคม พุ ท ธศั ก ราช 2563 ได๎ จั ด ให๎ นั ก เรี ย นห๎ อ งเรี ย น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได๎เรียนรู๎ในรายวิชาโครงงาน ประกอบด๎วย รายวิชาสนุกคิดกับโครงงานคณิตศาสตร์
รายวิชาสร๎างสรรค์โครงงานคณิตศาสตร์ รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 และรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีชิ้นงานในการตัดสินผลการเรียนคือ โครงงานตามความถนัดและสนใจ
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กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ตระหนักถึงความสําคัญข๎างต๎น และมีความประสงค์ที่จะ
สํงเสริ มการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ใ ห๎กับนักเรียนกลุํมเปูาหมาย จึงจัดโครงการนําเสนอผลงาน
ห๎องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพและความสามารถของนักเรียน อีกทั้งเป็น
การสํงเสริมให๎นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู๎ ปลูกฝังให๎นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สร๎างแรงจูงใจในการศึกษาทางด๎านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อเผยแพรํองค์ความรู๎ตํอที่
ประชุมชน
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู๎ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2.2 เพื่อสํงเสริมและปลูกฝังให๎นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสร๎างแรงจูงใจใน
การศึกษาทางด๎านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นที่สูงขึ้น
2.3 เพื่อให๎นักเรียนเผยแพรํองค์ความรู๎จากการจัดทําโครงงานตํอที่ประชุมช
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นั ก เรี ย นที่ เ ข๎ า รํ ว มกิ จ กรรมร๎ อ ยละ 100 เกิ ด ทั ก ษะในการเรี ย นรู๎ ท างคณิ ต ศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์
3.1.2 นั กเรี ย นที่เข๎ ารํ ว มกิจ กรรมร๎อยละ 100 มีเจตคติ ที่ดีตํอคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมี
แรงจูงใจในการศึกษาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นที่สูงขึ้น
3.1.3 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 100 สามารถเผยแพรํองค์ความรู๎จากการจัด ทําโครงงานตํอ
ที่ประชุมชนได๎
3.2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู๎ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป
3.2.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมีแรงจูงใจในการศึกษาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ระดับดีขึ้นไป
3.2.3 นักเรียนสามารถเผยแพรํองค์ความรู๎จากการจัดทําโครงงานตํอที่ประชุมชนได๎ในระดับดีขึ้นไป
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
ตุลาคม 2563
นายทรงยศ สกุลยา
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
และกลุํมบริหารวิชาการ
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับกลุํมบริหาร
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กิจกรรม/ขั้นตอน
วิชาการ
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให๎คณะครู นักเรียน หรือ
ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ
2. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่จัด
กิจกรรม
3. ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 การนําเสนอโครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงงาน
สะเต็มศึกษา ครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์และโครงงานวิทยาศาสตร์
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศกํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ

20,000
10,000
30,000

ประเภทงบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2563
ถึง ธันวาคม 2563

นายทรงยศ สกุลยา

มกราคม 2564
ถึง มีนาคม 2564

นายทรงยศ สกุลยา

พฤษภาคม 2564
ถึง สิงหาคม 2564

นายทรงยศ สกุลยา

พฤศจิกายน 2563
ถึง สิงหาคม 2564

นายทรงยศ สกุลยา
และกลุํมบริหารวิชาการ

กุมภาพันธ์ 2564
ถึง กันยายน 2564

นายทรงยศ สกุลยา
และกลุํมบริหารวิชาการ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
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งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 1 การนาเสนอโครงงาน
คณิตศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์
และโครงงานสะเต็มศึกษา ครั้งที่ 2
(ภายในสถานศึกษา)
- วัสดุ/อุปกรณ์สนับสนุนนักเรียน
เรียนฟรี 15 ปี
6,000
- ซํอมแซมแผงนําเสนอโครงงาน
อุดหนุนรายหัว
4,000
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ และโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง)
- วัสดุ/อุปกรณ์ฝึก และประกวด
เรียนฟรี 15 ปี
10,000
โครงงานคณิตศาสตร์และ
โครงงานวิทยาศาสตร์
- จัดจ๎างทําชิ้นงานเฉพาะแบบ
อุดหนุนรายหัว
5,000
- จัดจ๎างพิมพ์โปสเตอร์
อุดหนุนรายหัว
5,000
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
30,000
14,000
16,000
6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 100 เกิดทักษะ
ในการเรียนรู๎ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ในระดับดีขึ้นไป
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 100 มีเจตคติที่ดี
ตํอคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีแรงจูงใจในการศึกษา
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อยูํในระดับดีขึ้นไป
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 100 สามารถ
เผยแพรํองค์ความรู๎จากการจัดทําโครงงานตํอที่
ประชุมชนได๎ในระดับดีขึ้นไป

วิธีการ
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู๎และการทํางาน
รํวมกับผู๎อื่น
- สังเกตพฤติกรรม
- สัมภาษณ์
- ประเมินความพึงพอใจ
- นําเสนอโครงงาน
- ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือ
- แบบสังเกต

- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบประเมินโครงงาน
- แบบประเมินความพึงพอใจ
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โครงการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวอัมพร สารวัตร นางนิศารัตน์ ยกให๎
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 3 , 4 , 5 , 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1 , 2 , 3
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 4, 5
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎
ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิ พลอดุลยเดช ทรงมี
พระราชดํารัส ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกํพสกนิกรไทย ถึงแนวทางการดํารงอยูํ และปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับ ตั้งแตํร ะดับ ครอบครั ว ชุมชน หนํว ยงานจนถึงระดับรัฐ ให๎ ดําเนินไปในทางสายกลางก๎าวทันตํอ
ยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะ ต๎อง มีระบบภูมิคุ๎มกัน
ในตัวที่ดีตํอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ต๎องอาศัยความรอบรู๎
รอบคอบ และระมัดระวังอยํางยิ่ง ในการนําวิชาการ และเทคโนโลยีตํางๆ มาใช๎ในการวางแผน และดําเนินงานทุก
ขั้นตอนขณะเดียวกัน ก็ต๎องเสริมสร๎างพื้นฐานด๎านจิตใจให๎มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรอบรู๎
ที่เหมาะสม ดําเนิ น ชีวิต ชีวิตด๎ว ยความอดทน และความเพียร การจัดกิจ กรรมการเรี ยนรู๎ เป็นหั ว ใจของการ
ขับเคลื่อนที่จะนําไปสูํการปฏิรูปการศึกษา ครูต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจและต๎องปรับเปลี่ยนวิธีสอน เพื่อพัฒนา
ผู๎เรี ย นให๎ มีความรู๎ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิต การประเมินผล
ความสามารถที่แท๎จริงและคุณลักษณะที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นกับผู๎เรียนในด๎านคุณธรรม จริยธรรม โดยประเมินจาก
การปฏิบัติงานกิจกรรม ทั้งที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียนอยํางตํอเนื่อง อยํางเป็นระบบและมีขั้นตอน
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จากเหตุผลดังกลําวโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จึงได๎จัดทําโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูํการปฏิบัติในสถานศึกษา เป็นงานสานตํอที่ต๎องขับเคลื่อนตํอไปเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง มั่นคงและ
ยั่งยืนให๎กับคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนชุมชน มาใช๎เป็นหลักในการคิด
หลักการทํางาน และหลักปฏิบัติในชีวิตประจําวัน จนเกิดเป็นคุณลักษณะอยูํอยํางพอเพียงดั่งพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรภูมิพลอดุล ยเดชขึ้น เพื่อให๎ สามารถรักษาสมดุล ในการดําเนินชีวิตได๎อยํางมีส ติ
ตลอดจนใช๎ปัญญาความรู๎ในทางที่กํอให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเองและสํวนรวมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
2.วัตถุประสงค์
2.1 ครูโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมมีแผนการจัดการเรียนรู๎บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ90
2.2 นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู๎ ใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการหาคําตอบและ
สร๎างองค์ความรู๎ใหมํ สามารถเชื่อมโยง สูํการดํารงชีวิตได๎อยํางพอเพียงและยั่งยืน
2.3. นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชน ได๎นําแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎
ในชีวิตประจําวัน
2.4. นักเรียนรู๎จักวิธีการทํางานและสามารถทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข
2.5 โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกปฏิบัติจริงและเป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎ชุมชน
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ร๎อยละ 90 มีแผนการจัดการเรียนรู๎บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
3.1.2 นักเรียนในโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ร๎อยละ 90 มีความสามารถในการแสวงหาความรู๎
ใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์ ในการหาคําตอบและสร๎างองค์ความรู๎ใหมํ สามารถเชื่อมโยง
สูํการดํารงชีวิตได๎อยํางพอเพียง และยั่งยืน
3.1.3 นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง และชุมชนร๎อยละ 90 ได๎นําแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน
3.1.4 นักเรียนร๎อยละ 90 รู๎จักวิธีการทํางานและสามารถทํางานรํวมกับผู๎อื่นโดยเข๎ารํวมกิจกรรม
ทุกกิจกรรมอยํางมีความสุข
3.1.5 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ร๎อยละ 90 มีแหลํงเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกปฏิบัติจริงและเป็น
แหลํงเรียนรู๎ให๎ชุมชน

68
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎นําแผนการจัดการเรียนรู๎บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.2.2 นักเรียน เป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ สามารถเชื่อมโยง
สูํการดํารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข อยํางพอเพียงและยั่งยืน
3.2.3 นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครองและชุมชน น๎อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันจนเกิดอุปนิสัยพอเพียง
3.2.4 นักเรียนรู๎จักวิธีการทํางานและสามารถทํางานรํวมกับผู๎อื่นโดยเข๎ารํวมกิจกรรมทุกกิจกรรม
อยํางมีความสุข
3.2.5 นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง และหนํวยงานอื่น ใช๎ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมเป็นแหลํงเรียนรู๎
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม

ระยะเวลา
ตุลาคม 2563

ขั้นดาเนินการ (DO)
- ประชุมคณะทํางานเพื่อชี้แจงโครงการและมอบหมาย
ภาระงาน
- ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎บูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุํม
พฤศจิกายน 2563ถึง
สาระฯ ทุกระดับชั้น
กันยายน 2564
กิจกรรมที่ 2 จัดหา ผลิต ใช๎ เผยแพรํสื่อการเรียนรู๎
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานแหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ของชุมชนตํางๆ เพื่อสํงเสริมการประยุกต์ใช๎
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู๎รับผิดชอบ
นางสาวอัมพร สารวัตร

นางสาวอัมพร สารวัตร
นางนิศารัตน์ ยกให๎
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กิจกรรม/ขั้นตอน
กิจกรรมที่ 4 สํงเสริมรายได๎และฝึกอาชีพระหวํางเรียน
กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงซํอมแซมห๎องภูมิปัญญา/
เศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- ติดตามการดําเนินงานพร๎อมปรับปรุงและแก๎ไขการ
ดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา

ผู๎รับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2563ถึง
กันยายน 2564

นางสาวอัมพร สารวัตร
นางนิศารัตน์ ยกให๎

กันยายน 2564

นางสาวอัมพร สารวัตร
นางนิศารัตน์ ยกให๎

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎
อุดหนุนรายหัว
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของทุกกลุํมสาระ
กิจกรรมที่ 2 จัดหา ผลิต ใช๎ เผยแพรํ
สื่อการเรียนรู๎เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
-วัสดุอุปกรณ์จัดทําสื่อ
อุดหนุนรายหัว

20,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
-

-

-

15,000
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กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานแหลํงเรียนรู๎
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของชุมชนตํางๆ เพื่อ
สํงเสริมการประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ 4 สํงเสริมรายได๎และฝึกอาชีพ
ระหวํางเรียน
-ตลาดนัดพอเพียง
-น้ําสมุนไพร (ใบเตย ,กระเจี๊ยบ อัญชัญ)
-พันธ์ผักสวนครัว /ไม๎ดอกไม๎ประดับ
-ชุดทําสบูํเหลวล๎างมือ
-ชุดทําน้ํายาล๎างจาน
กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงซํอมแซม
ห๎องภูมิปัญญา/เศรษฐกิจพอเพียง
- ซํอมประตูม๎วน /ปลั๊กไฟ/ติดพัดลม
รวมงบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุนรายหัว

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
-

อุดหนุนรายหัว

-

-

1,000
300
600
600

อุดหนุนรายหัว

-

-

2,500
20,000

20,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
-ครูโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ร๎อยละ 90 มีแผนการ
จัดการเรียนรู๎บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุํมสาระ
การเรียนรู๎
-นักเรียนในโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ร๎อยละ 90
มีความสามารถในการแสวงหาความรู๎ ใช๎กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ ในการหาคําตอบและสร๎างองค์ความรู๎ใหมํ
สามารถเชื่อมโยงสูํการดํารงชีวิตได๎อยํางพอเพียงและ
ยั่งยืน

วิธีการ
ตรวจสอบแผน

เครื่องมือ
แบบตรวจสอบแผน
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โครงการ
สํงเสริมและพัฒนาทักษะทางด๎านวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายไพศาล ศิวเวทพิกุล
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 3, 6
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4, 5
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัด
การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี และอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกําลังของชาติให๎
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด๎านรํางกาย ความรู๎ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู๎และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง
เจตคติ ที่จําเป็นตํอการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต
มาตรฐานการศึกษาข๎อ 10 กําหนดวํา “ ครูจะต๎องมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยํางมี
ประสิทธิภาพและเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ” ดังนั้นครูจึงควรวิเคราะห์ศักยภาพและเข๎าใจผู๎เรียนเป็นรายบุคคล
เพื่อเป็นแนวทางในการสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางเต็มความสามารถ และพัฒนา ความก๎าวหน๎าของนักเรียน
อยูํเสมอโดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตาม
ศักยภาพ ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู๎ผู๎เรียนต๎องเรียนรู๎จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทําเป็น แก๎ปัญหาเป็น
และเกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง
กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เล็งเห็นวํา การที่นักเรียนมีศักยภาพของความเป็นพล
โลกต๎องได๎รับการพัฒนาทักษะในด๎านตําง ๆ จึงจัดทําโครงการการแขํงขันมหกรรมความสามารถกิจกรรมทาง
วิชาการขึ้น เพื่อสนองความสนใจ ความถนัด และความต๎องการของผู๎เรียน ตามความแตกตํางระหวํางบุคคล ให๎
นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรง กล๎าแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ เห็นคุณคําของวิชาความรู๎อาชีพและ
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การดาเนินชีวิตที่ดีงามตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพ และทําหน๎าที่ในฐานะเยาวชน
ที่มีคุณภาพของประเทศชาติตํอไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนและแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในการเข๎ารํวม
การแขํงขันมหกรรมความสามารถกิจกรรมทางวิชาการ
2.2 เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการแขํงขันการแขํงขันมหกรรมความสามารถกิจกรรมทางวิชาการในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
2.3 เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการแขํงขันการแขํงขันมหกรรมความสามารถกิจกรรมทางวิชาการ
ในระดับภาค
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ร๎อยละ 90 ของนักเรียนที่เข๎ารํวมการแขํงขันมหกรรมความสามารถกิจกรรมทางวิชาการ
ได๎รับประสบการณ์ตรงเกิดการพัฒนาทักษะความสามารถและแสดงออกทางความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์
3.1.2 ร๎อยละ 90 ของนักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันมหกรรมความสามารถกิจกรรมทางวิชาการ
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.3 ร๎อยละ 30 ของนักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันมหกรรมความสามารถกิจกรรมทางวิชาการ
ในระดับภาค
3.2 เชิงคุณภาพ
3.1.1 นักเรียนที่เข๎ารํวมการแขํงขันมหกรรมความสามารถกิจกรรมทางวิชาการได๎รับ
ประสบการณ์ตรง เกิดทักษะความสามารถ และแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
3.1.2 นักเรียนที่เข๎ารํวมการแขํงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาได๎เป็นตัวแทนนักเรียนเข๎ารํวม
การแขํงขันมหกรรมความสามารถกิจกรรมทางวิชาการในระดับภาค
3.1.3 นักเรียนที่ได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนการแขํงขันมหกรรมความสามารถ
ทางวิชาการได๎รับรางวัลตั้งแตํระดับภาคขึ้นไป
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4. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ (DO)
-ประชุมคณะทํางานเพื่อชี้แจงโครงการและมอบหมาย
ภาระงาน
- ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
วัตถุประสงค์แตํละข๎อดังนี้
กิจกรรมที่ 1 สํงเสริมและพัฒนาทักษะด๎านวิชาการ
กิจกรรมที่ 2 แขํงขันระดับเขตพื้นที่(ครั้งที่ 70)
กิจกรรมที่ 3 แขํงขันระดับชาติ
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- ติดตามการดําเนินงานพร๎อมปรับปรุงและแก๎ไขการ
ดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
-ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563

นายไพศาล ศิวเวทพิกุล

ตุลาคม 2563
ถึงกันยายน 2564

นายไพศาล ศิวเวทพิกุล

ตุลาคม 2563
ถึงกันยายน 2564
กันยายน 2564
ธันวาคม 2564

นางนิศารัตน์ ยกให๎
นายไพศาล ศิวเวทพิกุล
นายไพศาล ศิวเวทพิกุล

พฤศจิกายน
2564

นายไพศาล ศิวเวทพิกุล

กันยายน 2564

นายไพศาล ศิวเวทพิกุล

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
30,000
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน) 741,740
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
771,740

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 สํงเสริมและพัฒนาทักษะ
ด๎านวิชาการ
กิจกรรมที่ 2 การเข่งขันมหกรรมวิชาการ
ระดับเขตพื้นที่

กิจกรรมที่ 3 การเข่งขันมหกรรมวิชาการ
ระดับภาค

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณจาแนกตามรายการและ
กิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย วัสดุ/ครุภัณฑ์

เรียนฟรี
อุดหนุนรายหัว

-

-

541,740
10,000

เรียนฟรี
(กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน)

-

-

50,000

อุดหนุนรายหัว

-

10,000

10,000

เรียนฟรี
(กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน)

-

-

50,000

-

10,000

761,740

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
771,740
หมายเหตุ แตํละกิจกรรมสามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ
6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ (KPI)
วิธีการประเมิน
นักเรียนที่เข๎ารํวมการแขํงขันมหกรรม
สังเกตพฤติกรรม
ความสามารถกิจกรรมทางวิชาการได๎รับ
ประเมินความพึงพอใจ
ประสบการณ์ตรง เกิดทักษะความสามารถ
และแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
นักเรียนที่เข๎ารํวมการแขํงขันระดับเขตพื้นที่
-การตรวจสอบผลการ
การศึกษาได๎รับรางวัลและเป็นตัวแทนนักเรียน แขํงขันระดับเขตพื้นที่
เข๎ารํวมการแขํงขันมหกรรมความสามารถ
-ประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมทางวิชาการในระดับภาค
นักเรียนที่ได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนการ -การตรวจสอบผลการ
แขํงขันมหกรรมความสามารถทางวิชาการ
แขํงขันระดับภาค
ได๎รับรางวัลตั้งแตํระดับภาคขึ้นไป
-ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสังเกต
-แบบประเมินความพึงพอใจ

-แบบบันทึกผลการแขํงขัน
-ประเมินความพึงพอใจ
-แบบบันทึกผลการแขํงขัน
-ประเมินความพึงพอใจ
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

จัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายโครงการสนับสนุนคําใช๎จําย
ในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายไพศาล ศิวเวทพิกุล

ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 3
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2, 4
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัด
การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี และอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม
กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา

กลุ่มบริหาร

วิชาการ

1. หลักการและเหตุผล
ด๎วยรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ได๎บัญญัติวํา “บุคคลยํอมมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับการศึกษาไมํน๎อยกวําสิบสองปี ที่รัฐจะต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย”และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 มาตรา 10 วรรค 1บัญญัติวํา
“การจัดการศึกษาต๎องจัดให๎บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมํน๎อยวําสิบสองปีที่รัฐ
จะต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย” ซึ่งเป็นข๎อกําหนดที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบกับคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีได๎กําหนดเป็นนโยบายเรํงดํวนที่จะเริ่มดําเนินการตามเจตนารมณ์
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณรายจํายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552
เพื่อใช๎จํายเป็นคําเลําเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ดังนั้นกลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ตระหนักถึงความสําคัญ จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น
เพื่อให๎เป็นไปตามระเบียบวิธีจํายเงิน สามารถตรวจสอบได๎ และต๎องเป็นไปตามเจตนารมณ์การจัดการศึกษา
ต๎องจัดให๎บุคคล มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมํน๎อยกวําสิบสองปีที่รัฐจะต๎องจัดให๎
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อยํางทั่วถึงและคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย และเป็นไปตามแผนงานเสริมสร๎างรายได๎พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความมั่นคงด๎านสังคม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎กลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระฯดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนให๎เป็นไปด๎วย
ความเรียบร๎อย ตามนโยบายฯ โดยผํานความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี 4 ฝุาย
2.2 เพื่อให๎นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกคน ได๎รับหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการจัดการศึกษา ฯ
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ร๎อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกคน ได๎รับหนังสือเรียนครบ
ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
3.1.2 คณะกรรมการภาคี 4 ฝุาย ให๎ความเห็นชอบในการดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน
3.1.3 การจัดซื้อหนังสือเรียนดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงานตามระเบียบพัสดุ
2559 ถูกต๎องและทันตามกําหนด
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกคน ได๎รับหนังสือเรียนครบทุกกลุํมสาระ
การเรียนรู๎
3.2.2 คณะกรรมการภาคี 4 ฝุาย ให๎ความเห็นชอบในการดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน
3.2.3 การจัดซื้อหนังสือเรียนดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงานตามระเบียบพัสดุ
2559 ถูกต๎องและทันตามกําหนด
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4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม
3.1 แตํงตั้งครูคัดเลือกหนังสือเรียน
3.2 ครูแตํละกลุํมสาระฯตรวจสอบบัญชีกําหนดสื่อ
การเรียนรู๎สําหรับเลือกใช๎ในสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
กําหนดการเผยแพรํบัญชีปีการศึกษา 2563 ดังนี้
รอบที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2563
รอบที่ 2 วันที่ 16 มกราคม 2564
3.3 สํงรายชื่อหนังสือเรียน พร๎อมระบุสํานักพิมพ์/
ราคา
ขั้นดาเนินการ (DO)
- ดําเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
หนังสือเรียนคณะกรรมการภาคี 4 ฝุาย
- แตํงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎างตามระเบียบพัสดุ
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจ๎างตามระเบียบพัสดุ2559
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- ลงทะเบียนรับหนังสือตามกลุํมสาระการเรียนรู๎
และนําจํายนักเรียน
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา

ผู๎รับผิดชอบ

1 -16 มกราคม
2564
นายไพศาล ศิวเวทพิกุล
และคณะกรรมการ

กุมภาพันธ์ 2564

กุมภาพันธ์ 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม - เมษายน
พฤษภาคม 2564

นายไพศาล ศิวเวทพิกุล
และคณะกรรมการ

นายไพศาล ศิวเวทพิกุล
และคณะกรรมการ

มิถุนายน 2564

นายไพศาล ศิวเวทพิกุล
และคณะกรรมการ
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 การจัดซื้อหนังสือเรียน
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1- 6
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

2,388,705
2,388,705

ประเภทงบประมาณ
เรียนฟรี
2,388,705

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
-

-

2,388,705
2,388,705

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
- ร๎อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ทุกคน ได๎รับหนังสือเรียนครบทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
- คณะกรรมการภาคี 4 ฝุาย ให๎ความเห็นชอบในการ
ดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
- การจัดซื้อหนังสือเรียนดําเนินการตามแนวทางการ
ดําเนินงานตามระเบียบพัสดุ 2559 ถูกต๎องและ
ทันตามกําหนด

วิธีการ
บันทึกการรับหนังสือ

เครื่องมือ
แบบบันทึกการรับ

แตํงตั้งคณะกรรมการ
ภาคี 4 ฝุาย
ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลการจัดซื้อ

คําสั่ง
บันทึกการประชุม
แบบตรวจสอบผลการจัดซื้อ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกคน ได๎รับหนังสือเรียนครบทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
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โครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวปริณดา วิเศษผล
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2, 3
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 4, 5
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎
ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นํามาใช๎เป็นมาตรกาเรํงดํวน ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพเทียบเทํามาตรฐาน
ของสกล ในปัจจุบันโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลได๎มีการประเมินคุณภาพของนักเรียนด๎านตําง ๆ เทียบกับ
คุณภาพของนั กเรี ยนในประเทศที่มีการจัดการศึกษาสูง มีความสามารถในการรํว มมือกันงาน และแขํงขั นกับ
นานาชาติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เพราะสิ่งเหลํานี้จะทําให๎ประเทศไทยดํารงอยูํในเวทีระดับนานาชาติได๎อยํางสงํา
งาม รูํเทําทัน ได๎รับประโยชน์ในสิ่งที่ควรจะได๎รับและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยูํรํวมกันอยํางสงบ
สันติ ถ๎อยทีถ๎อยอาศัยและชํวยเหลือซึ่งกันและกัน
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมได๎เข๎ารํวมและผํานการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ ScQA
และจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาตํอในระดับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด๎วยระบบคุณภาพ ตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแหํงสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) เพื่อมุํงให๎ผู๎เรียนบรรลุ
คุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และ
เพิ่มเติมสาระการเรียนรู๎ความเป็นสากลเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะ ความรู๎ความสามารถ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับเดียวกับมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษา
สูง
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2.วัตถุประสงค์
2.3 เพื่อพัฒนาโรงเรียนเข๎าสูํการประเมินพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด๎วยระบบคุณภาพ ตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแหํงสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
2.4 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับให๎สูงขึ้น
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.3. เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.4 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
3.4. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.4 นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
3.2.5 ครูทุกคนมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.2.6 หนํวยงานในโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมมีการบริหารจัดการเชิงระบบ
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
ตุลาคม 2563
นางสาวปริณดา วิเศษผล
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
และคณะ
3. แตํงตั้งคณะกรรมการ
4. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับคณะกรรมการ
ขั้นดาเนินการ (DO)
- เก็บรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศ
ธันวาคม 2563
นางสาวปริณดา วิเศษผล
- จัดทํารูปเลํมรายงาน
ถึง สิงหาคม 2564
และคณะ
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- การตรวจสอบความสอดคล๎องของรายงานกับเกณฑ์
กันยายน 2564
นางสาวปริณดา วิเศษผล
รางวัลตําง ๆ
และคณะ
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ปรับปรุงแก๎ไขให๎รายงานมีความถูกต๎องสมบูรณ์
กันยายน 2564
นางสาวปริณดา วิเศษผล
และคณะ
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา
- กระดาษ/วัสดุการพิมพ์
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

10,000
10,000

ประเภทงบประมาณ

อุดหนุนรายหัว
10,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร๎อยละ 90
มีสํวนรํวมในการดําเนินงาน
หนํวยงานในโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมสามารถ
จัดทําคูํมือปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

-

วิธีการ
- สังเกตการมีสํวนรํวม

-

10,000
10,000

เครื่องมือ
- แบบสังเกต

- ตรวจสอบขั้นตอนการ - แบบประเมิน
ดําเนินงานให๎สอดคล๎อง
กับคูํมือปฏิบัติงานที่
จัดทําขึ้น

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ร๎อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net)
โดยเฉลี่ยสูงขึ้น
7.2 ร๎อยละ 80 ของหนํวยงานยํอย มีการบริหารจัดการเชิงระบบ
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โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(โอเน็ต)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4,
5, 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจสําคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็นเปูาหมาย
สําคัญของการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให๎ผู๎เรียน
ได๎รับการสํงเสริมให๎มีศักยภาพสูงสูํมาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติอีกทั้งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได๎ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาเป็นการยกระดับ คุณภาพผู๎เรียนให๎เต็มศักยภาพ ซึ่งระบุไว๎ใน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตาม หลักสูตรและสํงเสริมความสามารถด๎าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ โดยกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จให๎ สถานศึกษายกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จากการทดสอบ
ระดับชาติ(O–NET) เพิ่มขึ้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3
กลุํมบริหารงานวิชาการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมจึงจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และ
เพิ่มผลการสอบระดับประเทศ (O–NET) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
ขึ้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพื่อเพิ่มผลการสอบระดับประเทศ (O–NET) โดยมีเปูาหมาย
โครงการมีผลการสอบ O–NET เพิ่มขึ้นร๎อยละ 3
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อมแกํนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ใน
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ประจําปีการศึกษา 2564
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2.2 เพื่อเพิ่มผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) เพิ่มขึ้นร๎อยละ 3
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ร๎อยละ 60 ของนักเรียนที่เข๎ารํวมติวเข๎มเพื่อเตรียมความพร๎อมในการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O - NET)
3.1.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) เพิ่มขึ้นร๎อยละ 3
3.2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการมีทักษะและความพร๎อมในการทําแบบทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O - NET)
3.2.2 นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการเกิดความรู๎และความเข๎าใจและ เรียนรู๎เทคนิคการทํา
แบบทดสอบ และมีผลการทดสอบในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให๎คณะครู นักเรียน หรือ
ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ
2. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่จัด
กิจกรรม
3. ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศ กํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร
ถึง พฤศจิกายน 2563

ธันวาคม 2563
ถึง กุมภาพันธ์ 2564

นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร

ธันวาคม 2563
ถึง กุมภาพันธ์ 2564

นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร

มีนาคม 2564

นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O - NET)
- คําวิทยากร
- อาหารและอาหารวําง
- วัสดุ/อุปกรณ์ เอกสาร
ประกอบการเรียน
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

60,000
60,000

ประเภทงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

เรียนฟรี 15 ปี
เรียนฟรี 15 ปี
เรียนฟรี 15 ปี

40,000
-

15,000
-

5,000

60,000

40,000

15,000

5,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการ
นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการมีทักษะและความพร๎อมใน - สังเกตพฤติกรรม
การทําแบบทดสอบระดับชาติ (O-NET)
- สัมภาษณ์
- ทดสอบหลังกิจกรรม
- ประเมินความพึงพอใจ
นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ เกิดความรู๎และความ
- สังเกตพฤติกรรม
เข๎าใจและ เรียนรู๎เทคนิค มีผลการทดสอบในวิชา
- สัมภาษณ์
ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
- ผลการทดสอบ
และภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นร๎อยละ 3
- ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือ
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบทดสอบ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบทดสอบ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
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โครงการ
พัฒนางานวัดผลและประเมินผล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4,
5, 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนางานวัดผลและการจัดระบบงานวัดผล-ประเมินผลการเรียนของโรงเรียนมีความสําคัญอยํางยิ่งตํอการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันเน๎นนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู๎
เพื่อให๎นักเรียนคิดเป็นทําเป็นแก๎ปัญหาได๎ การวัดประเมินผล การศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ให๎บรรลุเปูาหมายของหลักสูตรจําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีการพัฒนาคุณภาพ ของข๎อสอบให๎มีความ
เที่ยงตรง มีความเชื่อมั่นและมีอํานาจจําแนก ผํานการวิเคราะห์หาคุณภาพให๎เป็นข๎อสอบที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถจัดเก็บและพัฒนานํามาใช๎ได๎อีก โดยการจัดเก็บไว๎ในคลังข๎อสอบของโรงเรียนและคลังข๎อสอบกลุํมสาระ
การเรียนรู๎รายวิชาตํอไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดเอกสารและข๎อมูลตําง ๆ ที่เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล เพื่อให๎ครูได๎ศึกษา ค๎นคว๎าและใช๎
อ๎างอิงให๎สอดคล๎องกับหลักการวัดผลประเมินผลและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสระหลวง
พิทยาคม พุทธศักราช 2551
2.2 เพื่อรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และประเมินผลข๎อสอบของโรงเรียนให๎เป็นข๎อสอบ มาตรฐานทีมี
คุณภาพ โดยใช๎เครื่องคอมพิวเตอร์ให๎เป็นปัจจุบัน พร๎อมที่จะนําไปใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
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2.3. เพื่อพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผล เพิ่มประสิทธิภาพทางการวัดผลและประเมินผลให๎ดี
ยิ่งขึ้น
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผู๎สอนร๎อยละ 95 มีความรู๎ความเข๎าใจกับกระบวนการวัดผลและประเมินผลและพัฒนา
กระบวนการวัดผลและประเมินผลให๎ดีขึ้น
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผู๎สอนทุกทํานตระหนักถึงความสําคัญการวัดผลและประเมินผล
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
- ศึกษาข๎อมูล ประชุมทีมงานสํารวจความต๎องการการใช๎
วัสดุ-อุปกรณ์
ขั้นดาเนินการ(DO)
กิจกรรมที่ 1 จัดทําเอกสารตํางๆ เกี่ยวกับงานวัดผลและ
ประเมินผล
- จัดสอบกลางภาคเรียน/
ปลายภาคเรียน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู๎ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องผล
การเรียน
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงห๎องวัดผลและประเมินผล
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- สรุปผลการเรียนของนักเรียน
-สรุปข๎อมูลนักเรียนที่มีปัญหาทางด๎านการเรียน
ขั้นรายงาน (ACTION)
- รายงานผลการสอบโอเน็ต
- รายงานการประชุมผู๎ปกครอง
- รายการผลการดําเนินการงานวัดผลและประเมินผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.63

นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร
นางสาวลลิตา เนตรแสงศรี
นางสาววัชรี สายโต

ต.ค. 63 - ก.ย.64

มี.ค. 64

มี.ค. 64
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 จัดทาเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงาน
วัดผลและประเมินผล
- จัดสอบกลางภาคเรียน/
ปลายภาคเรียน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มี
ปัญหาเรื่องผลการเรียน
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงห้องวัดผลและ
ประเมินผล
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

40,000
40,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบดําเนินการ
ประเภทงบประมาณ คําตอบแทน คําใช๎สอย
อุดหนุนรายหัว

คําวัสดุ
30,000

อุดหนุนรายหัว

5,000

อุดหนุนรายหัว

5,000

40,000

10,000

30,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ร๎อยละของครูผู๎สอนมีความรู๎และทักษะในการสร๎าง
แบบทดสอบ เพื่อวัดผลประเมินผล ได๎ถูกต๎องตาม
หลักการวัดผล ประเมินผลโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
- ร๎อยละของครูผู๎สอนสามารถวิเคราะห์ข๎อสอบใน
รายวิชาที่สอนได๎ถูกต๎อง
เชิงคุณภาพ
ครูผู๎สอนทุกทํานตระหนักถึงความสําคัญการวัดผล
และประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ
แบบโครงการในแผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ

สรุปการดําเนินงานตาม
โครงการ

แบบสรุปการดําเนินงานตาม
โครงการ
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โครงการ
สายสัมพันธ์น๎อง-พี่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวศรีนวล ขิระนะ
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ……………
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ ……………
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ……………
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษา
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ได๎กําหนดแนวทางในการพัฒนา และการจัดการศึกษา
ต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎และคุณธรรม จริยธรรม
วัฒนธรรมในด๎านดํารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข
โรงเรียนเป็นสํวนสําคัญในการที่จะชํวยที่ทําให๎เด็กและเยาวชนมีความรู๎ด๎านวิชาการที่ควบคูํไปกับการมี
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งโรงเรียนโดยคณะผู๎บริหารและคณะครูได๎มีการปลูกฝั่งสิ่งเหลํานี้ให๎กับนักเรียนโดยวิธีการ
สอดแทรกเข๎าในเนื้อหาสาระวิชาตํางๆในรูปแบบการดําเนินการกิจกรรมของโรงเรียนที่ได๎ดําเนินการ เพื่อเป็นการ
ตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียนมีการดําเนินด๎วยวิธีการตํางๆเพื่อสอนให๎นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมควบคูํไป
กับความเป็นเลิศทางวิชาการสํงเสริมให๎นักเรียน ได๎แสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพัน ความปรารถนาดีตํอกันและ
ความกตัญญูกตเวทีตํอสถาบันการศึกษา และครูผู๎สอนซึ่งจะสํงผลดีตํอนักเรียน
กลุํมบริหารวิชาการ โดยงานแนะแนว โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ตระหนักถึงความสําคัญดังกลําวจึง
จัดทําโครงการนี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดกิจกรรมสํงเสริมและตอบสนองความต๎องการความสามารถความถนัดและความสนใจของ
ผู๎เรียน
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2.2 เพื่อสร๎างความประทับใจให๎แกํรุํนพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
2.3 เพื่อสร๎างมิตรไมตรีของชาวน้ําเงิน-ขาว
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 2563
3.1.2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สําเร็จการศึกษา
ประจําปี การศึกษา 2563 ร๎อยละ 100
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 2563
ชั้นสูงสุดของโรงเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จของตน
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ (DO)
- ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรม สํงพี่
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศกํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงาน
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ถึง กันยายน 2564

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

มีนาคม 2564
ถึง กันยายน 2564

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

กันยายน 2564

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

นางสาวศรีนวล ขิระนะ
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 สํงพี่
- กระดาษ/วัสดุการพิมพ์
- โฟม สี
- ผ๎า ริมบิ้นผ๎า
- ลูกโปุง พร๎อมอุปกรณ์
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

5,000
5,000

ประเภทงบประมาณ

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ที่สําเร็จ
การศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรม คิดเป็นร๎อยละ100
2.ร๎อยละของนักเรียนที่พึงพอใจตํอการจัด
กิจกรรม

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
5,000

-

-

1,000
1,000
2,000
1,000
5,000

วิธีการ
การบันทึกการเข๎ารํวม
กิจกกรม

เครื่องมือ
แบบลงลายมือชื่อเข๎ารํวม
กิจกรรม

การสอบถาม

แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมเละตอบสนองความต๎องการความสามารถความถนัดและความสนใจ
ของผู๎เรียน
7.2 นักเรียนมีภาคภูมิใจความประทับใจตํอโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม รุํนพี่และรุํนน๎องรวมกันเป็นน้ํา
หนึ่งใจเดียวกัน มีความสามัคคี มีความรักความเมตตาตํอกัน
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โครงการ

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 และรับน๎อง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวศรีนวล ขิระนะ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 3
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ ……………
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ……………
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษา
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุํงสํงเสริมให๎ผู๎เรียนแสดงพฤติกรรมที่ชํวยเหลือผู๎อื่น รู๎จักการให๎
และการรับบอยํางมีเหตุผล ปฏิบัติตนในการเอาใจใสํดูแลชํวยเหลือการงาน ปฏิบัติตนตามคําสั่งสอนที่ถูกต๎อง
อยํางเหมาะสม ตอบแทนบุญคุณตํอผู๎มีพระคุณทั้งที่เป็นบุคคลและสถาบัน
ดังนั้นงานแนะแนว จึงเห็นความสําคัญในการเตรียมความพร๎อมให๎กับนักเรียนของโรงเรียนสระหลวง
พิทยาคมได๎รู๎จักการปรับตัว สามารถเข๎าใจปัญหาตําง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได๎และถูกต๎องอีกทั้งเป็นการปลูกฝังให๎
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์แสดงความกตัญญูตํอผู๎บริหาร ครูและสถาบัน เสริมสร๎างมิตรภาพที่
ดีตํอกัน
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎นักเรียนได๎รู๎จัก รัก เข๎าใจตนเองและผู๎อื่นสามารถปรับตัว แก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองและเรียนรู๎อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข
2.2 เพื่อสร๎างมิตรไมตรีของชาวน้ําเงิน-ขาว

99
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ทุกคนเข๎ารับการปฐมนิเทศ
3.1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุกคนรํวมรับน๎องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1นักเรียนรู๎จักการให๎และการรับอยํางมีเหตุผล ปฏิบัติตนตามคําสั่งสอนที่ถูกต๎องอยําง
เหมาะสม สามารถดํารงชีวิตประจําวันได๎อยํางมีความสุข
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ (DO)
- ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ
กิจกรรมที่ 2 รับน๎อง
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศกํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงาน
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

5,000
5,000

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ถึง กันยายน 2564

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

พฤษภาคม 2564

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

กันยายน 2564

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

100

101
โครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวศรีนวล ขิระนะ
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 3
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ ……………
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ……………
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ได๎กําหนดแนวทางในการพัฒนาและการ
จัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎และ
คุณธรรม จริยธรรมวัฒนธรรมในด๎านดํารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข
โรงเรียนเป็นสํวนสําคัญในการที่จะชํวยที่ทําให๎เด็กและเยาวชนมีความรู๎ด๎านวิชาการที่ควบคูํไปกับการมี
คุณธรรมจริยธรรมซึ่งโรงเรียนโดยคณะผู๎บริหารและคณะครูได๎มีการปลูกฝังสิ่งเหลํานี้ให๎กับนักเรียนโดยวิธีการ
สอดแทรกเข๎าในเนื้อหาสาระวิชาตํางๆในรูปแบบการดาเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่ได๎ดําเนินการเพื่อเป็นการ
ตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียนมีการดําเนินด๎วยวิธีการตํางๆเพื่อสอนให๎นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมควบคูํไป
กับความเป็นเลิศทางวิชาการสํงเสริมให๎นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีตํอครูผู๎สอนและสถานศึกษาดังนั้นเพื่อเป็น
การสํงเสริมให๎นักเรียนได๎แสดงออกซึ่งความรักความผูกพันความปรารถนาดีตํอกันและความกตัญญูกตเวทีตํอ
สถานศึกษาและครูผู๎สอนซึ่งจะสํงผลดีตํอนักเรียน
กลุํมบริหารวิชาการ โดยงานแนะแนว โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ตระหนักถึงความสําคัญดังกลําวจึง
จัดทําโครงการนี้ขึ้น
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2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎นักเรียนได๎รู๎จัก รัก เข๎าใจตนเองและผู๎อื่นสามารถปรับตัว แก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองและเรียนรู๎อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข
2.2 เพื่อสร๎างมิตรไมตรีของชาวน้ําเงิน-ขาว
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6ที่สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2562
3.1.2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ
ความสามารถความถนัดและความสนใจของผู๎เรียนร๎อยละ20
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6ที่สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน
มีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของตน
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ (DO)
- ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศ
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศกํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงาน
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
ตุลาคม 2563
ถึง กันยายน 2564

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

มีนาคม 2564
ถึง กันยายน 2564

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

กันยายน 2564

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

103

104
โครงการ
คํายแนะแนว BACK TO SCHOOL ครั้งที่ 7
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวศรีนวล ขิระนะ
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ……………
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 3
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ ……………
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ……………
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาคนให๎มีคุณภาพสูงสุดอันกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคมสํวนรวม
และสํวนตนตลอดจนการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้นจึงเกิดการสอบคัดเลือกเพื่อเข๎าศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา
เพิ่มมากขึ้น ทําให๎เกิดระบบการแขํงขันตามมา ซึ่งผู๎ที่มีความพร๎อมมากที่สุดก็จะมีโอกาสผํานการสอบคัดเลือกเพื่อ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก ประกอบกับ มีการปรับเปลี่ยนสัดสํวนคะแนนในการสอบเข๎าใหมํทั้งหมดจากสภาพ
ความเป็นจริงดังกลําว นักเรียนที่เรียนในสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการศึกษา ซึ่งสํวนใหญํเป็นนักเรียนในเมืองที่มี
สถาบันกวดวิชามากมาย และยังใกล๎ชิดกับมหาวิทยาลัยตํางๆ จึงทําให๎นักเรียนดังกลําวเกิดความคุ๎นเคยและ
รับทราบขําวสารได๎ตรงและเร็วกวํา
ด๎วยทางชมรมศิษย์เกําโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม โดยนิสิต นักศึกษาที่กําลังเรียนในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยตํางๆ ได๎เล็งเห็นวํามีศิษย์เกําจากโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม มากมายได๎เข๎า
ศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา หลากหลายคณะ หลายสาขา ภาควิชา และหลายมหาวิทยาลัย ทางชมรมศิษย์เกํา
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมจึงรวมกลุํมและจัดทํากิจกรรม โครงการ คํายแนะแนว โดยมีจุดประสงค์เพื่อต๎องการให๎
น๎องๆได๎รับรู๎ข๎อมูลขําวสาร การเตรียมตัวสอบเพื่อจะเข๎าศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งความรู๎ในเชิงลึก
เกี่ยวกับสาขา วิชาชีพตํางๆ และ ข๎อมูลในการทํางานของแตํละสาขาวิชาชีพ
อีกทั้ง เพื่อให๎นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู๎ความเข๎าใจ ในระดับอุดมศึกษา และเป็น
ข๎อมูลที่สําคัญที่จะพัฒนานักเรียนจากโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ให๎ก๎าวเข๎าสู๎มหาวิทยาลัยได๎อยํางเต็มภาคภูมิ
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2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อนําข๎อมูลที่ถูกต๎องและทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา ให๎กับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2.2 เพื่อให๎นักเรียนรู๎และเข๎าใจในการเลือกแนวทางการศึกษาตํอ มีความกระตือรือร๎นในการเตรียมความ
พร๎อมและพยายามพัฒนาตนเองเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายในการสอบเข๎าสถาบันอุดมศึกษา
2.3 เพื่อปรับมุมมองในการศึกษาตํอในสาขาวิชาชีพตํางๆ
2.4 เพื่อให๎นิสิตที่เป็นศิษย์เกํารู๎จักการเสียสละและใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ ทําให๎ตนให๎เป็นประโยชน์
ตํอสังคมอีกทั้งยังเป็นการฝึกให๎รู๎จักการทํางานรํวมกันกับผู๎อื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยําง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และฝึกความเป็นผู๎นํา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทํางานในอนาคตตํอไป
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นิสิต นักศึกษาที่เป็นศิษย์เกําที่กําลังเรียนในสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยตํางๆ จํานวน 60คน
3.1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 100 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 แนวทางการเตรียมพร๎อมเพื่อสอบคัดเลือกเข๎าสถาบันอุดมศึกษาแกํนักเรียนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ ซึ่งถํายทอดประสบการณ์ความรู๎โดยนิสิต นักศึกษาที่เป็นศิษย์เกําจากหลาย
มหาวิทยาลัยและมีความรู๎จากหลายสาขาวิชาเพื่อเป็นแนวทาง ในการเรียนตํอใน
ระดับอุดมศึกษา
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ (DO)
- ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 คํายแนะแนว BACK TO SCHOOL

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

ตุลาคม 2563

ฝุายบริหาร
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กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลา
ถึง กันยายน 2564

ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศกํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงาน
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

มีนาคม 2564
ถึง กันยายน 2564

ครั้งที่ 7

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1
- คําอาหาร
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
-จํานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80ของเปูาหมาย
-กิจกรรมได๎รับความพึงพอใจในระดับ
ดีถึงดีมาก

30,000
30,000

ประเภทงบประมาณ
เรียนฟรี 15 ปี
30,000

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
นิสิต นักศึกษาที่เป็น
ศิษย์เกํา

กันยายน 2564

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
-

วิธีการ
-ตรวจสอบการเข๎ารํวม
-ประเมินความพึงพอใจ

-

30,000
30,000

เครื่องมือ
- แจงนับจํานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
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โครงการ

ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายทรงยศ สกุลยา
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุํงสํงเสริมให๎สถานศึกษาจัดบรรยากาศให๎เอื้ อตํอการเรียนรู๎
ผู๎เรียนสามารถพัฒนาได๎เต็มศักยภาพ มีทักษะการจัดการ รักการทํางานรํวมกับผู๎อื่น สํงเสริมให๎นักเรียนมีศักยภาพ
สูงขึ้น และได๎รับความปลอดภัย รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ ผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
ด๎วยเหตุนี้ การจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ จําเป็นต๎องจัดสภาพบรรยากาศ
และสถานที่ที่เป็นแหลํงเรียนรู๎ของนักเรียนที่สํงผลตํอการพัฒนาทางสติปัญญา มีความปลอดภัย เอื้อตํอการเรียนรู๎
ของนักเรียนและมีครุภัณฑ์ทางคณิตศาสตร์ที่สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ของครู ตรงตามมาตรฐานห๎องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ จึงจัดโครงการปรับปรุงห๎องปฏิบัติ การคณิตศาสตร์ เพื่อปรับปรุง
ห๎ องปฏิบั ติก ารและจั ดระบบสนั บ สนุ น การจั ดการเรีย นรู๎ค ณิตศาสตร์ เพื่ อให๎ ครู และนักเรีย นสามารถพั ฒ นา
ศักยภาพทางคณิตศาสตร์ได๎อยํางเต็มศักยภาพ
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปรับปรุงห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ตามมาตรฐานห๎องปฏิบัติการ
2.2 เพื่อจัดทําสื่อการเรียนรู๎ที่สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ตามมาตรฐานห๎องปฏิบัติการ จํานวน 1 ห๎อง
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3.1.2 จัดทํา/จัดซื้อสื่อการเรียนรู๎ทางคณิตศาสตร์ที่สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 6 ระดับชั้น
3.2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 สถานศึกษามีห๎องที่เอื้อตํอการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ตามมาตรฐานห๎องปฏิบัติการ
3.2.2 สถานศึกษามีห๎องที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู๎ของครูและสํงเสริมการเรียนรู๎ของนักเรียน
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับกลุํมสาระ
การเรียนรู๎คณิตศาสตร์
ขั้นดาเนินการ (DO)
- ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
กิจกรรมที่ 2 จัดทํา/จัดซื้อสื่อการเรียนรู๎ที่สํงเสริม
การจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ทั้งกํอนและหลังการดําเนินงาน
- รับข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานพัฒนางานตํอไป
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
นายทรงยศ สกุลยา
ถึง พฤศจิกายน 2563 และกลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์

5,000
-

พฤศจิกายน 2563
ถึง มิถุนายน 2564

นายทรงยศ สกุลยา
และกลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์

พฤศจิกายน 2563
ถึงสิงหาคม 2564

นายทรงยศ สกุลยา

กันยายน 2564

นายทรงยศ สกุลยา

บาท
บาท
บาท
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โครงการ
สํงเสริมอัจฉริยภาพด๎านคณิตศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายทรงยศ สกุลยา
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
5, 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล
กลุ่มบริหาร
วิชาการ

ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4,
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............

1. หลักการและเหตุผล
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่วําด๎วยเหตุผล กระบวนการคิด และการแก๎ปัญหา คณิตศาสตร์จึงมีบทบาท
สําคัญอยํางยิ่งตํอการพัฒนาความคิดของมนุษย์ทําให๎มนุษย์มีความคิดสร๎างสรรค์ คิดอยํางมีเหตุผลคิดอยํางเป็ น
ระบบมี ร ะเบี ย บแบบแผน สามารถวิ เ คราะห์ ปัญ หาหรื อ สถานการณ์ ตํ า ง ๆ ได๎ อ ยํ า งถี่ ถ๎ ว นรอบคอบ ชํ ว ยให๎
คาดการณ์ วางแผน ตัดสิ น ใจ แก๎ปั ญหา และนํ าไปใช๎ในชีวิต ประจํ าวัน ได๎อยํ างถูก ต๎องเหมาะสม นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือสําคัญในการศึกษาทางด๎านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ศาสตร์ อื่น ๆ ทําให๎มีการพัฒนา
ทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํงผลตํอการดําเนินชีวิต ชํวยพัฒ นาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้นและสามารถอยูํ
รํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข
อัจฉริยภาพหรือความสามารถพิเศษ (Talent) ด๎านตําง ๆ มักแสดงออกให๎สังเกตได๎ตั้งแตํวัยเด็ก
เด็กที่ฉายแวววําอาจมีอัจฉริยภาพหรือความสามารถพิเศษด๎านตําง ๆ หากได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาด๎วยรูปแบบ
ที่เหมาะสมก็จะทําให๎อัจฉริยภาพหรือความสามารถพิเศษด๎านตําง ๆ ที่แฝงเร๎นอยูํในตัวเด็กเหลํานั้นเบํงบานได๎
อยํางเต็มที่และเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพยิ่งของประเทศชาติตํอไปในอนาคต ในชั้นเรียนปัจจุบัน เราพบวํานักเรียน
ภายในชั้นเรียนเดียวกันยํอมมีความแตกตํางกัน ทั้งด๎านความสามารถพิเศษ ความถนัดและความสนใจ บางคนมี
ความสามารถพิเศษหรือมีความสนใจทางด๎านวิทยาศาสตร์ ด๎านคณิตศาสตร์ หรือบางคนมีความสนใจด๎านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ หรือมีความสามารถทางด๎านภาษา ซึ่งนักเรียนเหลํานี้ถูกจัดอยูํในชั้นเรียนเดียวกันทําให๎นักเรียน
แตํละคนไมํสามารถพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพเฉพาะด๎าน
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กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ได๎ตระหนักถึงความสําคัญดังกลําว
จึงจัดโครงการสํงเสริมอัจฉริยภาพด๎านคณิตศาสตร์ ขึ้น ซึ่งเป็นการปรับความรู๎พื้นฐานและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ทางคณิตศาสตร์ ฝึ กและพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเรียนรู๎คณิตศาสตร์ในหลั กสูตรที่
เข๎ ม ข๎ น สํ า หรั บ สํ ง เสริ ม นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถทางคณิ ต ศาสตร์ รวมถึ ง สํ ง เสริ ม การแขํ ง ขั น กิ จ กรรมทาง
คณิตศาสตร์ในเวทีตําง ๆ ตั้งแตํระดับภาคขึ้นไป เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให๎เห็นถึงความงาม
คุณคํา และความสําคัญของการเรียนรู๎ทางคณิตศาสตร์ มีจิตวิญญาณมุํงมั่นที่จะศึกษาตํอและประกอบอาชีพเป็น
นักวิจัย นักประดิษฐ์และนักคิดค๎นทางด๎านคณิตศาสตร์ และเป็นเตรียมความพร๎อมในการทดสอบทางการศึกษาใน
อนาคต
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดกิจกรรมปรับความรู๎พื้นฐานและมโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ให๎กับนักเรียนกลุํม
อํอนและกลุํมปานกลาง
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมเสริมความรู๎ในหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่เข๎มข๎นให๎กับนักเรียนที่มีความสามารถและ
ศักยภาพทางคณิตศาสตร์
2.3 เพื่อจัดกิจกรรมแขํงขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2.4 เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการแขํงขันกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ตั้งแตํระดับภาคขึ้นไป
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมปรับความรู๎พื้นฐานและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง
คณิตศาสตร์ เกิดการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน และเข๎าใจมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
3.1.2 ร๎อยละ 60 ของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมเสริมความรู๎ในหลักสูตรคณิตศาสตร์ ที่เข๎มข๎น เกิด
ความรู๎ในหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ที่เข๎มข๎น และได๎เรียนรู๎ เทคนิค/กลยุทธ์ทางคณิตศาสตร์ใน
การประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์
3.1.3 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนทีเ่ ข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขันทักษะทางคณิตศาสตร์ เกิดการพัฒนาทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ และมีแรงจูงใจในการศึกษา
ทางด๎านคณิตศาสตร์
3.1.4 ร๎อยละ 10 ของนักเรียนที่ได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนการแขํงขันกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
ได๎รับรางวัลในร๎อยละ 10 ของอันดับการแขํงขัน ตั้งแตํระดับภาคขึ้นไป
3.2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
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3.2.1 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมปรับความรู๎พื้นฐานและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์
เกิดการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน และเข๎าใจมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ตั้งแตํระดับดี
ขึ้นไป
3.2.2 นั ก เรี ย นที่ เ ข๎ า รํ ว มกิ จ กรรมเสริ ม ความรู๎ ใ นหลั ก สู ต รคณิ ต ศาสตร์ ที่ เ ข๎ ม ข๎ น เกิ ด ความรู๎ ใ น
หลั กสู ตรวิช าคณิ ตศาสตร์ ที่เข๎มข๎ น และได๎เรียนรู๎เทคนิ ค /กลยุท ธ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการ
ประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์ ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
3.2.3 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขันทักษะทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ และมี
แรงจูงใจในการศึกษาทางด๎านคณิตศาสตร์ ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
3.2.4 นักเรียนที่ได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนการแขํงขันกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ได๎รับรางวัล
ตั้งแตํระดับภาคขึ้นไป
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับกลุํมสาระ
การเรียนรู๎คณิตศาสตร์
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให๎คณะครู นักเรียน หรือ
ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ
2. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่จัด
กิจกรรม
3. ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 ปรับความรู๎ทางคณิตศาสตร์
กิจกรรมที่ 2 สร๎างฝันนักคณิตศาสตร์ตัวน๎อย
กิจกรรมที่ 3 ตะลุยโจทย์คณิต พิชิตฝัน ปีที่ 2
กิจกรรมที่ 4 แขํงขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนการแขํงขันกิจกรรม
ทางคณิตศาสตร์

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
ถึง มิถุนายน 2564

นายทรงยศ สกุลยา
และกลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์

พฤศจิกายน 2563
ถึง กันยายน 2564

นายทรงยศ สกุลยา
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศ กํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2563
ถึง กันยายน 2564

นายทรงยศ สกุลยา

กันยายน 2564

นายทรงยศ สกุลยา

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
40,000 บาท
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
10,000 บาท
5.3 เงินระดมทรัพยากร
บาท
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
บาท
รวมงบประมาณที่ได้รับ
50,000 บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 1 ปรับความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ (นักเรียนกลุ่มอ่อน/กลาง)
- เอกสารประกอบการเรียน
อุดหนุนรายหัว
4,000
กิจกรรมที่ 2 สร้างฝันนักคณิตศาสตร์
ตัวน้อย (ติวเข้มและค่ายคณิตศาสตร์)
- คอร์สเรียนหลักสูตรเข๎มข๎น
อุดหนุนรายหัว
9,000
- วิทยากร 1 คน
อุดหนุนรายหัว
7,000
กิจกรรมที่ 3 ตะลุยโจทย์คณิต พิชิตฝัน
ปีที่ 2 (นักเรียน ม.ต้น ที่สนใจ)
- เอกสารประกอบการเรียน
เรียนฟรี 15 ปี
10,000
กิจกรรมที่ 4 แข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2
(ภายในสถานศึกษา)
- วัสดุ/อุปกรณ์การแขํงขันเพิ่มเติม อุดหนุนรายหัว
4,000
- รางวัลการแขํงขัน
อุดหนุนรายหัว
2,000
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งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนการแข่งขัน
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค
และส่วนกลาง)
- วัสดุ/อุปกรณ์ฝึก
อุดหนุนรายหัว
8,000
(รวมอุปกรณ์เทคโนโลยี)
- จัดจ๎างทําแบบจําลอง/ชิ้นงาน
อุดหนุนรายหัว
6,000
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
50,000
7,000
25,000
18,000
6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการ
เครื่องมือ
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมปรับความรู๎พื้นฐานและ
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกต
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เกิดการ
- สัมภาษณ์
- แบบสัมภาษณ์
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน และเข๎าใจมโน - ทดสอบหลังกิจกรรม - แบบทดสอบ
ทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมเสริมความรู๎ในหลักสูตร
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกต
คณิตศาสตร์ที่เข๎มข๎น เกิดความรู๎ในหลักสูตรวิชา
- สัมภาษณ์
- แบบสัมภาษณ์
คณิตศาสตร์ที่เข๎มข๎น และได๎เรียนรู๎เทคนิค/กลยุทธ์ - ทดสอบหลังกิจกรรม - แบบทดสอบ
ทางคณิตศาสตร์ในการประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหา - ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ
คณิตศาสตร์ ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขันทักษะทาง
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกต
คณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์
- สัมภาษณ์
- แบบสัมภาษณ์
และมีแรงจูงใจในการศึกษาทางด๎านคณิตศาสตร์
- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ
ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
นักเรียนที่ได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนการแขํงขัน - สัมภาษณ์
- แบบสัมภาษณ์
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ได๎รับรางวัลตั้งแตํระดับภาค
ขึ้นไป
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนได๎ปรับความรู๎พื้นฐานและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ จนเกิดการเปลี่ยนเปลี่ยน
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน เป็นมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต๎อง
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โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางอรกัลยา จันทรสมบัติ
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
5, 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล
กลุ่มบริหาร
วิชาการ

ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4,
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1,2,3,4,5

1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุํงสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิด
สร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล โดยสนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการทํางานอาชีพ
สุจริต มีทักษะการจัดการรักการทํางาน ทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ สํงเสริมให๎นักเรียนมีศักยภาพสูงขึ้น
ดังนั้นการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได๎เล็งเห็นความสําคัญดังกลําว
และเพื่อให๎เกิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได๎จัดทําโครงการนี้
ขึ้นมา
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสามารถทางวิชาการควบคูํกับการประกอบอาชีพ
2.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ก๎าวหน๎าทันสมัยภูมิใจในอาชีพท๎องถิ่นรํวมกับชุมชน
2.3 เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎สูํอาชีพและเป็นการสํงเสริมให๎โรงเรียนมีผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนที่มีคุณภาพ
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 ด๎านปริมาณ
3.1.1 ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ
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3.1.2 ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎เป็นไปตามเกณฑ์
3.1.3 นักเรียนร๎อยละ 80 มีการวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ ทํางานอยํา
มีความสุขมุํงมั่น พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตน ทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎
มีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริต และหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
3.2 ด๎านคุณภาพ
3.2.1 ผู๎เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ
3.2.2 ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎เป็นไปตามเกณฑ์
3.3.3 ผู๎เรียนมีการวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ ทํางานอยํางมีความสุข
มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตน ทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ มีความรู๎สึกที่ดี
ตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับกลุํมสาระ
การเรียนรู๎การงานอาชีพ
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
2. ดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศ กํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
ถึง มิถุนายน 2564

นางอรกัลยา จันทรสมบัติ
และกลุํมสาระการเรียนรู๎
การงานอาชีพ

พฤศจิกายน 2563
ถึง กันยายน 2564

นางอรกัลยา จันทรสมบัติ
และกลุํมสาระการเรียนรู๎
การงานอาชีพ

พฤศจิกายน 2563
ถึง กันยายน 2564

นางอรกัลยา จันทรสมบัติ
และกลุํมสาระการเรียนรู๎
การงานอาชีพ

กันยายน 2564

นางอรกัลยา จันทรสมบัติ
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 วัสดุอุปกรณ์งานเกษตร
แกลบดํา 1 รถ
แกลบดิบ 1 รถ
ถุงดํา ขนาด 3 X 7 นิ้ว 50 กิโลกรัม
ปุ๋ย ทรายขีเ้ ป็ด
กิจกรรมที่ 2 วัสดุอุปกรณ์งาน
คหกรรม,งานประดิษฐ์ ( ครูสมนึก)
แก๏สหุงต๎ม ปืนยิงแก๏สฯ
ซัลไลน์ล๎างจาน สก็อตไบล์
กระดาษ A4ขาว กระดาษ A4สี
น้ํามันพืช น้ําปลา น้ํามันหอย
ซอสปรุงรส ซีอิ้วขาว น้ําตาลทราย
กระดาษสร๎างแบบ ลูกกลิ้งผ๎า กรรไกร
กาวลาแท็กซ์
กิจกรรมที่ 3 วัสดุอุปกรณ์งาน
คหกรรม,งานประดิษฐ์ ( ครูอรกัลยา)
เครื่องผสมอาหาร ตีไขํ
เครื่องบดสับอาหาร
กรรไกร กาว กระดาษ A4
กลํองพลาสติกฯลฯ

50,000
50,000

ประเภทงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

อุดหนุนรายหัว

-

2,500
2,500
3,000
2,000

อุดหนุนรายหัว

-

6,000
500
1,500
1,000
1,000

4,500
3,500
3,000
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กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 4วัสดุอุปกรณ์งาน
คหกรรม,งานประดิษฐ์ ( ครูนิศารัตน์)
ชุดทําน้ํายาลางจาน
ฝาชีครอบอาหาร ( แก๎วใส)
ชุดจาน ชามเซรามิก
หม๎อนึ่งไฟฟูา
กลํองพลาสติกเก็บอุปกรณ์ขนาดใหญํ
ชั้นวางของ
กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุง ซ่อมอุปกรณ์
คหกรรม
ซํอมเตาอบขนม
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
จัดกิจกรรมตลาดนัดการงานอาชีพ
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิน้

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
-

10,0001,000
1,500
1,500
3,000
2,000
1,000

อุดหนุนรายหัว

-

5,000

อุดหนุนรายหัว
50,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1. นักเรียนร๎อยละ 80 มีความคิดริเริ่ม และ
สร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ
6.2. นักเรียนร๎อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎เป็นไปตามเกณฑ์
6.3. นักเรียนร๎อยละ 80 เกิดทักษะในงานอาชีพ
เลือกอาชีพที่ชอบหรือถนัดได๎

วิธีการประเมิน
- สังเกต
- สัมภาษณ์
- การตรวจผลงาน
- การสํารวจ

5,000

5,000
45,000

เครื่องมือที่ใช๎
- แบบประเมิน
- แบบประเมิน
- แบบสํารวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู๎เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ
7.2 ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎เป็นไปตามเกณฑ์
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โครงการ
สุนทรียะทางด๎านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางกนกวรรณ บุญเสรฐ
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
5, 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล
กลุ่มบริหาร
วิชาการ

ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4,
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............

1. หลักการและเหตุผล
กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ เป็นกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่ มุํงเน๎นการสํงเสริมให๎มีความคิดริเริ่ มสร๎างสรรค์
มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณคําซึ่ งมีผลตํอคุณภาพชีวิตมนุษย์ ดังนั้ นกิจกรรม
ศิลปะสามารถนําไปใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียนโดยตรงทั้ งด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตลอดจน
นําไปสูํ การพัฒนาสิ่ งแวดล๎อมสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความเชื่ อมันในตนเอง และแสดงออกในเชิงสร๎างสรรค์พัฒนา
กระบวนการรับรู๎ทางศิลปะ การเห็นภาพรวม การสังเกต รายละเอียด สามารถค๎นพบศักยภาพของตนเอง อันเป็น
พืน้ ฐานในการศึกษาตํอหรือประกอบอาชีพได๎ ด๎วยการมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย สามารถทํางานรํวมกันได๎
อยํางมีความสุข
การเรียนรู๎ศิลปะมุํงพัฒนาให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ ความเข๎าใจ การคิดที่ เป็นเหตุเป็นผลถึงวิธีการทางศิลปะ
ความเป็นมาของรูปแบบ ภูมิปัญญาท๎องถิ่ นและรากฐานทางวัฒนธรรมค๎นหาวาผลงานศิลปะ สื่ อความหมายกั บ
ตนเอง ค๎นหาศักยภาพความสนใจสํวนตัว ฝึกการเรียนรู๎ การสังเกตที่ ละเอียดอํอนอันนําไปสูํความรัก เห็นคุณคํ า
และเกิดความซาบซึง้ ในคุณคาของศิลปะและสิ่งรอบตัว พัฒนาเจตคติ สมาธิ รสนิยมสํวนตัวมีทักษะ กระบวนการ
วิธีการแสดงออก การคิดสร๎างสรรค์สํงเสริมให๎ผู๎เรียนตระหนักถึงบทบาทของศิลปกรรมในสังคม ในบริบทของการ
สะท๎อนวัฒนธรรม ทัง้ ของตนเองและวัฒนธรรมอื่น พิจารณาผู๎คนในวัฒนธรรมของตนมีปฏิ กิริยาตอบสนองตํองาน
ศิลปะชํว ยให๎ มีมุมมองและเข๎าใจโลกทัศน์กว๎างไกล ชํว ยสํงเสริมความรู๎ ความเข๎าใจ มโนทัศน์ด๎านอื่ น ๆ ด๎ว ย
ลักษณะธรรมชาติของกลุํมสาระ
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เมื่ อ จบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในกลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎ ศิ ล ปะแล๎ ว ผู๎ เ รี ย นจะมี ส ภาพจิ ต ใจที่ ง ดงามมี
สุ น ทรี ย ภาพ มี ร สนิ ย ม รั ก ความสวยงาม รั ก ความเป็ น ระเบี ย บมี ก ารรั บ รู๎ อ ยํ า งพิ นิ จ พิ เ คราะห์ เห็ น คุ ณ คํ า
ความสําคัญของศิลปะ ธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของคนในชาติ
สามารถค๎นพบศักยภาพความสนใจของตนเองอันเป็นพื้นฐานในการศึกษาตํอหรือประกอบอาชีพ
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมการเรียนการสอนและความสามารถพิเศษของนักเรียนด๎านศิลปะ
2.2 เพื่อสํงเสริมการเรียนการสอนและความสามารถพิเศษของนักเรียนด๎านดนตรีไทยและสากล
2.3 เพื่อสํงเสริมการเรียนการสอนและความสามารถพิเศษของนักเรียนด๎านนาฏศิลป์
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ร๎อยละ 80 ของนั กเรีย นที่เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนการสอนและความสามารถพิเศษของ
นั ก เรี ย นด๎ า นศิ ล ปะมี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการฝึ ก อยํ า งเพี ย งพอเกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะและ
กระบวนการทางศิลปะ มีเจตคติที่ดีตํอศาสตร์ทางด๎านศิลปะ และมีแรงจูงใจในการศึกษา
ทางด๎านศิลปะ
3.1.2 ร๎อยละ 80 ของนั กเรีย นที่เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนการสอนและความสามารถพิเศษของ
นักเรียนด๎านดนตรีไทยและสากล มีวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอยํางเพียงพอเกิดการพัฒนาทักษะ
และกระบวนการทางดนตรี มีเจตคติที่ดีตํอศาสตร์ทางด๎านดนตรี และมีแรงจูงใจในการศึกษา
ทางด๎านดนตรีทั้งไทยและสากล
3.1.3 ร๎อยละ 80 ของนั กเรีย นที่เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนการสอนและความสามารถพิเศษของ
นั กเรี ย นด๎ านนาฏศิล ป์ มี วั ส ดุ อุป กรณ์ในการฝึ กอยํ างเพี ยงพอเกิด การพั ฒ นาทัก ษะและ
กระบวนการทางนาฏศิ ล ป์ มี เจตคติที่ ดี ตํ อ ศาสตร์ท างด๎า นนาฏศิ ล ป์ และมีแ รงจูง ใจใน
การศึกษาทางด๎านนาฏศิลป์
3.2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนมีความสามารถพิเศษด๎านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ คิดเป็นร๎อยละ 95 และมีเจต
คติที่ดีตํอ ศิล ปะ ดนตรี และนาฏศิล ป์ มีแรงจูงใจในการศึกษาทางด๎านศิล ปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
3.2.2 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียน ชุมชน และหนํวยงานอื่น ๆ คิดเป็นร๎อยละ 95
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4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับกลุํมสาระ
การเรียนรู๎คณิตศาสตร์
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให๎คณะครู นักเรียน หรือ
ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ
2. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่จัด
กิจกรรม
3. ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 สํงเสริมการเรียนการสอนด๎านศิลปะ
กิจกรรมที่ 2 สํงเสริมการเรียนการสอนด๎านดนตรี
กิจกรรมที่ 3 สํงเสริมการเรียนการสอนนาฏศิลป์
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศ กํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

100,000
100,000

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
ถึง มิถุนายน 2564

นางกนกวรรณ บุญเสรฐ
และกลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์

พฤศจิกายน 2563
ถึง กันยายน 2564

นางกนกวรรณ บุญเสรฐ

พฤศจิกายน 2563
ถึง กันยายน 2564

นางกนกวรรณ บุญเสรฐ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเรียนการสอน
ด้านศิลปะ
- วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียน
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเรียนการสอน
ด้านดนตรีไทยและสากล
- วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียน
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนการสอน
ด้านนาฏศิลป์
- วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียน
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

อุดหนุนรายหัว

-

-

20,000

อุดหนุนรายหัว

-

-

40,000

อุดหนุนรายหัว
100,000

-

-

40,000
100,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนการสอนและ
ความสามารถพิเศษของนักเรียนด๎านศิลปะ มีวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอยํางเพียงพอเกิดการพัฒนาทักษะ
และกระบวนการทางศิลปะ มีเจตคติที่ดีตํอศาสตร์
ทางด๎านศิลปะ และมีแรงจูงใจในการศึกษาทางด๎าน
ศิลปะ
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนการสอนและ
ความสามารถพิเศษของนักเรียนด๎านดนตรีไทยและ
สากล มีวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอยํางเพียงพอเกิดการ
พัฒนาทักษะและกระบวนการทางดนตรี มีเจตคติที่
ดีตํอศาสตร์ทางด๎านดนตรี และมีแรงจูงใจใน
การศึกษาทางด๎านดนตรีทั้งไทยและสากล

วิธีการ
เครื่องมือ
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกต
- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ

- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกต
- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ
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โครงการ
สํงเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ จีนและญี่ปุน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวสุพรรณี บุญเปี่ยม
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4,
5, 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 3, 4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการได๎กําหนดยุทธศาสตร์ มุํงปฏิรูประบบความรู๎ของสังคมไทยเพื่อยกระดับองค์ความรู๎
ให๎ ไ ด๎ ม าตรฐานสากล โดยมาตรการสํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ได๎ แ กํ การรณรงค์ ก ารเรี ย นรู๎ ภ าษาอั ง กฤษ และ
ภาษาตํางประเทศ เพื่อให๎สามารถสื่อสารและเปิดโลกทัศน์การเรียนรู๎อยํางกว๎างขวางไร๎พรหมแดน สามารถใช๎
ภาษาตํางประเทศในการสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกควบคูํไปกับภาษาถิ่นและ
ภาษาประจําชาติของตน กํอให๎เกิดการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู๎อยํางกว๎างขวางไร๎พรหมแดน สามารถสร๎าง
ศักยภาพและความพร๎อมของประชาชนในการก๎าวสูํการเป็นพลเมืองโลกที่มีความรอบรู๎และการแขํงขันในเวทีโลก
อยํางมั่นใจ
จากนโยบายดังกลําว กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จึงได๎จัด
กิจกรรมสํงเสริมทางด๎านภาษาตํางประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อํานและเขียน ทําให๎ นักเรียนได๎รับความรู๎ทั้ง
ทางตรงจากในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน กิจกรรมพัฒนาสํงเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาตํางประเทศของ
ผู๎เรียน จะทําให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
โดยมุํงเน๎นการนําภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุน ให๎สามารถนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎
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2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุน ของนักเรียน
2.2 เพื่อสร๎างโอกาสให๎นักเรียนกล๎าใช๎ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุน ในชีวิตประจําวันมากขึ้น
2.3 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
2.4 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนได๎แสดงศักยภาพทางความรู๎ด๎านภาษาตํางประเทศจากการจัดกิจกรรมการ
แขํงขันทักษะทางภาษา
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ร๎ อ ยละ 80 ของนั ก เรี ย นที่ เ ข๎ า รํ ว มกิ จ กรรมได๎ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะการใช๎ ภ าษาอั ง กฤษ
ภาษาจีนและภาษาญี่ปุน เพื่อการสื่อสาร
3.1.2 ร๎อยละ 80 ของนักเรีย นที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความกล๎าที่จะใช๎ภ าษาอังกฤษ ภาษาจีนและ
ภาษาญี่ปุน ในชีวิตประจําวันมากขึ้น
3.1.3 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมเข๎าใจและได๎เรียนรู๎ ประเพณีและวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา
3.1.4 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขันทักษะทางภาษาตํางประเทศ ได๎แสดง
ศักยภาพของตนเองอยํางเต็มที่
3.2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นั ก เรี ย นที่ เ ข๎ า รํ ว มกิ จ กรรมเกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะทางด๎ า นภาษาอั ง กฤษ ภาษาจี น และ
ภาษาญี่ปุน ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
3.2.2 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมสามารถใช๎ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุน ในชีวิตประจําวัน
ได๎อยํางไมํเคอะเขิน
3.2.3 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความเข๎าใจถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกตํางและหลากหลาย
ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
3.2.4 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎แสดงศักยภาพของตนเองอยํางเต็มและได๎รับรางวัลเป็นกําลังใจ
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4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให๎คณะครู นักเรียน หรือ
ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ
2. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่จัด
กิจกรรม
3. ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 แขํงขันทักษะทางภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 2 วันคริสต์มาส
กิจกรรมที่ 3 คํายภาษาอังกฤษ

กิจกรรมที่ 4 สํงเสริมทักษะทางภาษาจีน
กิจกรรมที่ 5 สํงเสริมทักษะทางภาษาญี่ปุน
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศ กํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
ถึง มิถุนายน 2564

น.ส.สุพรรณี บุญเปี่ยม

พฤศจิกายน 2563
ถึง กันยายน 2564

ธันวาคม 2563
ธันวาคม 2563
มิถุนายน
ถึง สิงหาคม 2564

และกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ

น.ส.สุพรรณี บุญเปี่ยม

น.ส.สุพรรณี บุญเปี่ยม
น.ส.จรรยาลักษณ์ เทียมศร

กุมภาพันธ์ 2564
กรกฎาคม 2564

นางทิพพร ประยูรยิ้ม
น.ส.ลัฐิกานต์ ฎารักษ์
นางอารีวรรณ์ แร็พพ์ส
นางสมจิตร กุลพัฒน์สุวรรณ
น.ส.เมวิกา บุญเชย
น.ส.ลลิตา เนตรแสงศรี
นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์
นายบูรณากร จันทรวรชาต
น.ส.ชลทิชา ยศสอน
น.ส.ฉันทนา ชะนะคุณ

กันยายน 2564

น.ส.สุพรรณี บุญเปี่ยม

กันยายน 2564

น.ส.สุพรรณี บุญเปี่ยม
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 แข่งขันทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ
- วัสดุ/อุปกรณ์สําหรับการแขํงขัน
กิจกรรมที่ 2 วันคริสต์มาส
- วัสดุ/อุปกรณ์สําหรับการจัด
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 ค่ายภาษาอังกฤษ
- วัสดุ/อุปกรณ์สําหรับการทํา
กิจกรรม
- เอกสารประกอบการทํากิจกรรม
- วิทยากรชาวไทยและชาวตํางชาติ
- อาหารวํางสําหรับนักเรียน
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมทักษะทางภาษาจีน
- วัสดุ/อุปกรณ์สําหรับการทํา
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมทักษะทาง
ภาษาญี่ปุ่น
วัสดุ/อุปกรณ์สําหรับการทํา
กิจกรรม
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

20,000
10,000
30,000

ประเภทงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

อุดหนุนรายหัว

-

-

4,000

อุดหนุนรายหัว

-

-

4,000

อุดหนุนรายหัว

-

-

1,000

อุดหนุนรายหัว
เรียนฟรี 15 ปี
เรียนฟรี 15 ปี

9,000
1,000

-

1,000

อุดหนุนรายหัว

-

-

5,000

อุดหนุนรายหัว

-

-

5,000

30,000

10,000

-

20,000
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

สํงเสริมศักยภาพด๎วยโครงงาน
นางสาวปริณดา วิเศษผล

ลักษณะโครงการ
☑ โครงการใหมํ
⬜ โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
5, 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล
กลุ่มบริหาร
วิชาการ

ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4,
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............

1. หลักการและเหตุผล
การเรียนฟิสิกส์ ที่มีลักษณะเป็นนามธรรม เนื้อหาบางเรื่องยากเกินไป บางเรื่องนําเบื่อสําหรับการเรียนรู๎
ของแตํละบุคคล พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวํา
ผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู๎พัฒนาตนเองได๎ และถือวําผู๎เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ดังนั้น การเรียนด๎วยโครงงาน จึงเป็น
กิจกรรมที่สํงเสริมให๎นักเรียนได๎มีการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ รู๎จักแก๎ปัญหาอยํางมีระบบ
กฎเกณฑ์ ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให๎ทําได๎ คิดเป็น ทําเป็น รักการอําน และเกิดการ
ใฝุรู๎อยํางตํอเนื่อง ได๎รู๎จักปรับพฤติกรรมตนเองเข๎ากับหมูํคณะได๎ รู๎จักคิดอยํางมีเหตุผล เพื่อพัฒนาศักยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ให๎กับนักเรียนอีกทางหนึ่ง
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
จึงได๎จัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลการเรียนวิชาฟิสิกส์ให๎ดีขึ้นตามเปูาหมายที่กลุํมสาระ
วิทยาศาสตร์ได๎ตั้งไว๎ และชํวยแก๎ไขปัญหาการเรียนวิทยาศาสตร์ให๎นักเรียน
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎นักเรียนได๎มีโอกาสเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อม
แกํนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ในการสอบGATและPAT ประจําปีการศึกษา 2564
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2.2 เพื่อให๎นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการนี้ได๎พัฒนาความคิดสร๎างสรรค์
2.3 เพือ่ ให๎นักเรียนฝึกคิดอยํางมีเหตุผล แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ และรู๎จักนําความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน
2.4 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให๎นักเรียนมีความรับผิดชอบตํอสํวนรวม
2.5 เพื่อให๎นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอวิชาฟิสิกส์
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนชั้น ม.5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ จํานวน 96 คน
3.2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ มีโอกาสเรียนรู๎ฟิสิกส์ ในรูปแบบที่หลากหลายมีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์ รู๎จักการคิดอยํางมีเหตุผล รู๎จักการทํางานรํวมกัน และนําความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ได๎
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให๎คณะครู นักเรียน หรือ
ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ
2. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่จัด
กิจกรรม
3. ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศ กํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
ถึง มิถุนายน 2564

นางสาวปริณดา วิเศษผล

พฤศจิกายน 2563
ถึง กันยายน 2564

นางสาวปริณดา วิเศษผล

พฤศจิกายน 2563
ถึง กันยายน 2564

นางสาวปริณดา วิเศษผล

กันยายน 2564

นางสาวปริณดา วิเศษผล

135
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

20,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
เรียนฟรี 15 ปี
5,000
- อุปกรณ์สําหรับแขํงขันโครงงาน
เรียนฟรี 15 ปี
10,000
- วัสดุ/อุปกรณ์ เอกสาร
ประกอบการเรียน
เรียนฟรี 15 ปี
5,000
- รางวัลการแขํงขันโครงงาน
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
20,000
10,000
10,000
6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
นักเรียนชั้น ม.5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
จํานวน 96 คน ได๎เรียนโดยโครงงาน
นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการทุกคน มีโอกาสเรียนรู๎
ฟิสิกส์ ในรูปแบบที่หลากหลายมีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์ รู๎จักการคิดอยํางมีเหตุผล รู๎จักการ
ทํางานรํวมกัน และนําความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ได๎

วิธีการ
- สังเกตพฤติกรรม
- ทดสอบหลังกิจกรรม
- ประเมินความพึงพอใจ
- สังเกตพฤติกรรม
- ทดสอบหลังกิจกรรม
- ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือ
- แบบสังเกต
- แบบทดสอบ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบสังเกต
- แบบทดสอบ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
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โครงการ
คําย Botanical club
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
มีนาคม 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 3.1
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎
ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหาร วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนรู๎วิชาชีววิทยา เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล๎อม เพื่อให๎
นักเรี ยนได๎มีความรู๎ความเข๎าใจสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ และปลูกฝั งให๎ เยาวชนมีจิตสํ านึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จึงได๎จัดโครงการเพื่อปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ์ปุาไม๎และสิ่งแวดล๎อมขึ้น
โครงการคําย Botanical club เป็นโครงการที่มุํงเน๎นในการปลู กจิตสํ านึกให๎ นักเรียนมีจิตอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เรียนรู๎วิถีชีวิตทางธรรมชาติ และเป็นการสํงเสริมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียนอีกด๎วย
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎นักเรียนเกิดความสามัคคีกันในหมูํคณะ และรู๎จักการทํางานเป็นทีม
2.2 เพื่อสร๎างและปลูกฝังจิตสํานึกที่ดี ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
2.3 เพื่อให๎นักเรียนได๎มีความรู๎เกี่ยวกับปุาไม๎ และภาวะโลกร๎อน
2.4 เพื่อให๎นักเรียนตระหนักถึงปัญหาของปุาไม๎ที่ถูกทําลาย
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนเข๎ารํวมโครงการ จํานวน 25 คน
3.1.2 ครู เข๎ารํวมโครงการ 7 คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนร๎อยละ 100 ของจํานวนนักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการมีจิตสํานึกอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
3.2.2 นักเรียนร๎อยละ 100 ของจํานวนนักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎เกี่ยวกับปุาไม๎ การ
จัดการทรัพยากรปุาไม๎
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม
- จัดหาสถานที่ทําคําย
- ติดตํอสถานที่จัดคําย
- จัดทําเอกสาร
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. จัดกิจกรรมคําย Botanical club
- นํานักเรียนเข๎าคําย Botanical club
- ประเมินผลการดําเนินโครงการ
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน
ขั้นรายงาน (ACTION)
- สรุปประเมินผลการดําเนินการ
- จัดทํารายงานโครงการฯ นําเสนอฝุายบริหาร
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

ระยะเวลา

ผู๎รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563

นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์

มีนาคม 2564

นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์

มีนาคม 2564

นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์

มีนาคม 2564

นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์

5,000
5,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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โครงการ
สํงเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวละออง คิมอิ๋ง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4,
5, 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎
ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการได๎กําหนดเปูาหมายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ยุทธศาสตร์
1 ให๎คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพได๎มาตรฐานสากล ตัวบํงชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก มี
คะแนนเฉลี่ยมากกวํา ร๎อยละ50 จากการประเมินผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งของนักเรียน ม.ต๎นและ นักเรียน
ม.ปลาย ที่ผํานมาพบวํานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ไมํเป็นไปตามเปูาหมายเพื่อแก๎ปัญหาในเรื่องดังกลําว
ของกลุํมสาระการเรี ยนรู๎ วิทยาศาสตร์ จึงได๎จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให๎ มี
คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น ตามเกณฑ์ ม าตรฐานด๎ า นผู๎ เ รี ย นที่ กํ า หนดไว๎ แ ละนอกจากนี้ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มี
ปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถในการแขํงขัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู๎เรียนให๎สูงขึ้น
สามารถดํ า รงชี วิ ต อยูํ กั บ ผู๎ อื่ น อยํ า งมี ค วามสุ บนพื้ น ฐานของความเป็ น ไทยและความเป็ น สากล รวมทั้ ง มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษา ตํอตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแตํละบุคคล
ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน๎นวิธีการวัดผล
จากสภาพจริง โดยเน๎นการแสดงออกของผู๎เรียน ให๎สอดคล๎องกับคุณลักษณะ ความสามารถที่พึงประสงค์ ด๎วย
วิธีการที่หลากหลาย และเนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แหํงชาติ” เพื่อน๎อมรําลึกถึง
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พระมหากรุ ณาธิคุณและเทิด พระเกีย รติข องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎ าเจ๎าอยูํ หั ว ซึ่งทรงคํ านวณการเกิ ด
สุริยุปราคาที่ตําบลหว๎ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 โดยไมํคลาดเคลื่อนแม๎แตํวินาที
เดียว ซึ่งเป็นการพิสูจน์ผล การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่นําภาคภูมิใจยิ่งของประเทศชาติไทย ทางสถาบันศึกษา
จะมีการจัดกิจกรรมตํางๆเพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ นําเสนอความรู๎
และนันทนาการตํางๆ จากการจัดกิจกรรมที่ผํานมา พบวํา นักเรียนให๎ความสนใจและต๎องการให๎มีกิจกรรมดังกลําว
ขึ้นอีก กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จึงจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาส ตร์เพื่อ
พัฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวิ ช าตํ า งๆ พร๎ อ มทั้ง สํ งเสริ มให๎ นั กเรี ยนมี ค วามคิ ดริ เ ริ่ ม
สร๎ า งสรรค์ ทํ า ให๎ นั ก เรี ย นมี เ จตคติ ที่ ดี ตํ อ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ก ว๎ า งไกล และนํ า ความรู๎ ไ ปใช๎ ใ น
ชีวิตประจําวันได๎จริง นอกจากนั้นการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู๎วํา ควรจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล๎อง
กับความสนใจและความถนัดของผู๎เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู๎มาใช๎เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหา จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติให๎ทําได๎ คิดเป็น ทําเป็น รักการอํานและเกิดการใฝุรู๎อยํางตํอเนื่อง จัดบรรยากาศสภาพแวดล๎อม สื่อการ
เรียนเพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ตลอดเวลา และเกิดการเรียนรู๎ได๎ทุกสถานที่ เพื่อพัฒนาผู๎เรียนอยํางครบถ๎วน
สมบูรณ์ทั้งในด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ คุณธรรม ใฝุรู๎ ใฝุเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ มีทักษะ
พื้นฐาน มุํงมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สื่อการเรียนรู๎ถือเป็นปัจจัยหลักที่จะสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจสิ่งที่
เรียนมากขึ้น โดยเฉพาะรายวิชาวิทยาศาสตร์ทุกชํวงชั้น
ดังนั้นเพื่อแก๎ปัญหาในเรื่องยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให๎มีคุณภาพสูงขึ้นตามเกณฑ์
มาตรฐานด๎ า นผู๎ เ รี ย นที่ กํ า หนดไว๎ จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น อยํ า งยิ่ ง จึ ง จั ด กิ จ กรรมสั ป ดาห์ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ พั ฒ นา
กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิชาตํางๆ พร๎อมทั้งสํงเสริมให๎นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ทํา
ให๎นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอวิชาวิทยาศาสตร์ และจําเป็นต๎องมีวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ครุภัณฑ์ประกอบห๎อง สื่อการ
เรียนรู๎เพื่อใช๎ในกระบวนการจัดการเรียนรู๎ สื่อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีถือเป็นปัจจัยสําคัญในการเสาะแสวงหา
ความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์และการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังความเป็นนักวิทยาศาสตร์
ให๎กับนักเรียนเป็นการพัฒนาและสํงเสริมด๎านผู๎เรียนให๎มีสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการ
เรียนรู๎อยํางมีคุณภาพตํอไป
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น
2.2 เพื่อจัดนิทรรศการแสดงความรู๎และผลงาน ความสามารถของผู๎เรียนด๎านวิทยาศาสตร์
2.3 เพื่อแขํงขันทักษะทางวิชาการด๎านวิทยาศาสตร์
2.4 เพื่อให๎ครูอาจารย์มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สารเคมี สื่อการเรียนรู๎ ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎อยํางพอเพียงและทันสมัย
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2.5 เพื่อให๎นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎วิชาวิทยาศาสตร์ ได๎ฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ผํานสื่อ วัสดุอุปกรณ์ตํางๆ สารเคมี ตามกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ครูออกแบบไว๎ทําให๎เข๎าใจหลักการ
และเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนร๎อยละ 80 ของจํานวนนักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น
3.1.2 ร๎อยละ 80 ของครู นักเรียน เข๎ารํวมชมนิทรรศการ ผลงาน และความสามารถของนักเรียน
3.1.3 ร๎อยละ 80 ของครู นักเรียน เข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการด๎านวิทยาศาสตร์
3.1.4 ร๎อยละ 80 กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สารเคมี
สื่อการเรียนรู๎ เพียงพอและเหมาะสม
3.1.5 นักเรียนร๎อยละ 80 ของจํานวนนักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตํอวิชาวิทยาศาสตร์
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
3.2.2 นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคูํไปกับการได๎รับความรู๎ในสาระเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
3.2.3 นักเรียนได๎รํวมกันคิดอยํางมีระบบ คิดอยํางมีเหตุผล ตามหลักการวิทยาศาสตร์
3.2.4 ครูผลิต / ใช๎สื่อ รวมถึงเอกสารประกอบการสอนที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ประชุมเพื่อทราบ
แนวปฏิบัติและจัดทําโครงการ
2. ดําเนินการประชุม เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรม
3. ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ

ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2563

พฤศจิกายน 2563
กันยายน 2564

ผู๎รับผิดชอบ
นางสาวละออง คิมอิ๋ง
ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และ
วิทยากรภายนอก
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กิจกรรม/ขั้นตอน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสํงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ และ
กิจกรรมสอนเสริมนอกเวลาเรียน
กิจกรรมที่ 2 ไปทัศนศึกษาในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ๎างหาวัสดุอุปกรณ์ตํางๆและ
สารเคมี
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- ผู๎บริหารและเจ๎าของโครงการนิเทศ และติดตามการ
ดําเนินงาน และคอยอํานวยความสะดวกในการดําเนิน
กิจกรรมของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง

ขั้นรายงาน (ACTION)
1. สรุปผลและประเมินผลการดําเนินการ
2. จัดทํารายงานโครงการฯ นําเสนอฝุายบริหาร

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

ระยะเวลา

ผู๎รับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2563
กันยายน 2564

คณะนิเทศ และติดตามผล
การดําเนินงาน

กันยายน 2564

นางสาวละออง คิมอิ๋ง

70,000
70,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสํงเสริมทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมสอนเสริมนอก
เวลาเรียน
- กิจกรรมสํงเสริมทักษะทาง
อุดหนุนรายหัว
วิทยาศาสตร์
- กิจกรรมสอนเสริมนอกเวลาเรียน
อุดหนุนรายหัว
กิจกรรมที่ 2 ไปทัศนศึกษาในวันสัปดาห์
วิทยาศาสตร์
- รับสมัครนักเรียนไปทัศนศึกษาในวัน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
- ดําเนินการไปทัศนศึกษาในวันสัปดาห์
อุดหนุนรายหัว
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ๎างหาวัสดุอุปกรณ์
ตํางๆและสารเคมี
- วัสดุวิทยาศาสตร์
อุดหนุนรายหัว
- สารเคมี
อุดหนุนรายหัว
70,000
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

5,000
5,000

10,000

-

15,000

25,000
25,000
55,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ร๎อยละ80 คะแนนเปรียบเทียบในแบบทดสอบหลังรํวม
โครงการ
ร๎อยละ 80 ของครู นักเรียน เข๎ารํวมชมนิทรรศการ
ผลงาน และความสามารถของนักเรียน
ร๎อยละ 80 ของครุ นักเรียน เข๎ารํวมแขํงขันทักษะทาง
วิชาการด๎านวิทยาศาสตร์

วิธีการ
แบบทดสอบกํอนเรียน
และหลังเรียน
สอบถาม
สอบถาม

เครื่องมือ
แบบทดสอบกํอนเรียนและ
หลังเรียน
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
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โครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน Coding โดยใช๎บอร์ด
สมองกล Kidbrigth และรองรับการจัดกิจกรรม โครงการ Chalawan Challenge
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายบุญรอด ชูเมือง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4,
5
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4, 5
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทาง
การจัดการเรียนรู๎ ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีและอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหาร
วิชาการ / งานระบบสารสนเทศ
1. หลักการและเหตุผล
1.1 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน
การพัฒนานักเรียนให๎มีความสามารถด๎านเทคโนโลยีจึงได๎มีการนําเทคโนโลยีมาชํวยในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาด๎านเทคโนโลยีมาชํวยสํงเสริมการศึกษา ครูสามารถให๎นักเรียนเรียนรู๎โดยการใช๎
อินเตอร์เน็ต นักเรียนและครูสามารถเปิดเว็บไซต์สืบค๎นข๎อมูล หาความรู๎ตําง ๆ ได๎อยํางหลากหลาย รองรับการ
เรียน Coding โดยใช๎ บอร์ดสมองกล Kidbright และโครงการ Chalawan Challenge โดยอาศัยระบบเครือขําย
อินเทอร์เน็ต นักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียนปรับใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนได๎อยํางเหมาะสม การติดตั้งอุปกรณ์และการวางระบบเครือขํายเพิ่มเติมให๎สามารถใช๎งาน
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Gigabit) ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน Coding โดยใช๎บอร์ด
สมองกล Kidbrigth และรองรับการจัดกิจกรรม โครงการ Chalawan Challenge
2.2 เพื่อให๎นักเรียนและครูสามารถใช๎งานระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Gigabit)
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3. เป้าหมาย(ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนปรับปรุงระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ตเพื่อให๎นักเรียนและครูสามารถใช๎ได๎ ร๎อยละ 80
3.1.2 ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4 สามารถใช๎ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Gigabit) ได๎ทุกห๎อง
3.1.3 ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่ 1, 3 และหอประชุมสามารถใช๎ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง (Gigabit)
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนพัฒนาระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน Coding โดยใช๎
บอร์ดสมองกล Kidbrigth และรองรับการจัดกิจกรรม โครงการ Chalawan Challenge
3.2.2 นักเรียนและครูสามารถใช๎ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Gigabit)
กิจกรรม/ขั้นตอน
เตรียมงาน (PLAN)
- ประชุมเพื่อวางแผน
และกําหนดขั้นตอนที่จะดําเนินการวางระบบ
ระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
(Gigabit)อาคาร 1,3 และหอประชุม

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2563

ดําเนินการ (DO)
- จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติและประสาน
ผู๎เกี่ยวข๎อง
- ดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนรํวมกับ
ผู๎เกี่ยวข๎อง
ตรวจสอบ (CHECK)
กํากับติดตามการดําเนินงานตามโครงการฯ
รายงาน (IONACT)
- สรุป ประเมินและรายงานผล
- ปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนา

พฤศจิกายน2563

หัว

-

บาท

ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กันยายน 2564
กันยายน 2564

ผู๎รับผิดชอบ
นายบุญรอด ชูเมือง
นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์
นางสาวนภาพร สิงห์รา
นายไพบูลย์ พละกสิกร
นางนิรันตรี อาจเอื้อ

5.
กิจกร
รม
และ
รายล
ะเอีย
ดการ
ใช้
งบปร
ะมา
ณ
5.1
เงิน
อุดหนุ
นราย
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5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (ICT) 304,500
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
304,500

บาท
บาท
บาท
บาท

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบดําเนินการ
ที่

รายการ/กิจกรรม

1 วางระบบระบบเครือขําย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
(Gigabit) อาคาร1,3 และ
หอประชุม
รวม

ประเภทงบประมาณ

คําตอบแทน

คําใช๎สอย

เรียนฟรี15 ปี

64,500

คําวัสดุ
240,000

304,500

64,500

240,000

( สามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ )

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ประเมินความสอดคล๎องกับผลลัพธ์ แบบรายงานผลการพัฒนา
เพื่อการศึกษา
และผลผลิต
ตามกิจกรรมตํางๆ
1.1 พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง(Gigabit)เพื่อการเรียน
การสอน กิจกรรมการเรียนการ
สอน Coding โดยใช๎บอร์ดสมอง
กล Kidbrigth และรองรับการจัด
กิจกรรม โครงการ Chalawan
Challenge
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โครงการ
สํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 3
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริม
การใช๎เทคโนโลยี และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ได๎จัดทําโครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ที่ผํานมาทําให๎
โรงเรี ย นสามารถพัฒ นาการวางรากฐานประชาธิป ไตยให๎ กับ นัก เรี ยนด๎ ว ยกิจ กรรมที่ห ลากหล าย ซึ่ งนั บวํ า มี
ความสําคัญยิ่งตํอระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพราะจะได๎ฝึกฝนการ
ปฏิบัติ การสร๎างพฤติกรรมของเด็กให๎เกิดการเรียนรู๎ในระบบหน๎าที่ที่ตนเองพึงจะมีตํอประเทศชาติ โดยให๎รู๎สิทธิ
หน๎าที่ และบทบาทของตนเองในวิถีประชาธิปไตยที่ ถูกต๎องตํอไป ทางโรงเรียนตระหนักดีวําถ๎านักเรียนเกิดการ
เรียนรู๎เรื่องประชาธิปไตยไปจากโรงเรียน เมื่อนักเรียนเติบโตเป็นผู๎ใหญํในวันข๎างหน๎าจะเป็นกําลังสําคัญในการ
นําพาประเทศไปสูํการปกครองที่เข๎มแข็งและมีความสามัคคี มีความรัก ความผูกพันและหวงแหนในการปกครอง
แบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ด๎วยเหตุผลดังกลําวโรงเรียนจึงดําเนินโครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนตํอเนื่องตํอไป
2.วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎วิธีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน
2.2. เพื่อสร๎างองค์กรนักเรียนให๎มีศักยภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2.3. เพื่อให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการพัฒนาสังคมโรงเรียนและภูมิใจในสถาบัน
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3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.3. เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.3 มีสภานักเรียนที่ได๎รับการเลือกตั้ง 1 คณะ จํานวน 30 คน
3.1.4 ร๎อยละ 90 ของนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมโครงการ
3.4. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.3 สมาชิกสภานักเรียนและเครือขํายที่มีศักยภาพรํวมคิดรํวมพัฒนา และรํวมรับผิดชอบโรงเรียน
3.2.4 นักเรียนได๎เรียนรู๎วิธีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. วางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2564
2. แตํงตั้งคณะกรรมการประชาธิปไตยในโรงเรียน
ประจําปีงบประมาณ 2564
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
2. จัดการปฐมนิเทศคณะกรรมการนักเรียน
3. จัดอบรมคณะกรรมการนักเรียนและศึกษาดูงาน
โรงเรียนที่มีรูปแบบการทํางานของคณะกรรมการนักเรียน
เดํนชัด
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศ กํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

พฤศจิกายน 2563
ถึง กันยายน 2564

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

พฤศจิกายน 2563
ถึง กันยายน 2564

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

กันยายน 2564

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

10,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 1
อุดหนุนรายหัว
จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน
- อุปกรณ์การเลือกตั้ง
3,000
กิจกรรมที่ 2
จัดอบรมคณะกรรมการนักเรียน
อุดหนุนรายหัว
และศึกษาดูงาน
- ศึกษาดูงาน
7,000
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
10,000
7,000
3,000
6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการ
1. นักเรียนร๎อยละ 90 เข๎ารํวมกิจกรรมประชาธิปไตย - สังเกต
ในโรงเรียน
- สัมภาษณ์
2 นักเรียนร๎อยละ 80 มีความเข๎าใจในวิถีทาง
- การตรวจผลงาน
ประชาธิปไตย

เครื่องมือ
- แบบประเมิน
- แบบสังเกต
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โครงการ
การจัดการเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวณัฐวดี กุตนันท์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล
กลุ่มบริหาร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 4, 5,
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1

1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยได๎ลงนามในกฎบัตรอาเซียน เมื่อปี 2550 โดยมีเปูาหมายที่จะรํวมกันเป็นประชาคม
อาเซียนในปี 2558 เพื่อให๎อาเซียนเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยํางยั่งยืน
โดยมีประชาการเป็นศูนย์กลาง ซึ่งประเทศไทยจะได๎รับประโยชน์ทางด๎านการศึ กษา จากความชํวยเหลือทางด๎าน
วิชาการและเทคนิคภายใต๎โครงการตํางๆ รวมทั้งยังเป็นโอกาสเสริมสร๎างศักยภาพของประเทศ และโอกาสที่จะมี
สิทธิ์มีเสียงรักษาผลประโยชน์ของตนในเวทีโลก ประเทศไทยจึงต๎องกําหนดทิศทางทางการศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
แนวการปฏิรูปการศึกษาของสมาคมอาเซียน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา และยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนการบริหารการศึกษาเชิงคุณภาพ
กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จึงมีความ
มุํงมั่นพัฒนาคุณภาพนักเรียนให๎มีความรู๎และทักษะตํางๆ ทั้งด๎านภาษา ด๎านการคิด การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสร๎างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให๎เป็นบุคคลที่รู๎จักแบํงปัน มีจิตอาสา และพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนั้ นยังต๎องเปิดโลกการเรียนรู๎สูํชุมชน เพื่อให๎ นักเรียนและชุมชนได๎ศึกษาหาความรู๎
เพื่อให๎พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับความสําคัญของอาเซียน ประวัติความเป็นมาของ
ประเทศตํางๆ ในกลุํมอาเซียน ประโยชน์ความรํวมมือด๎านตํางๆ และสามารถถํายทอดความรู๎เกี่ยวกับ
อาเซียนให๎กับบุคคลรอบตัวได๎
2.2 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาทักษะด๎านภาษาที่จําเป็น เพื่อเตรียมความพร๎อมสําหรับการ
ดําเนินชีวิตในการเป็นกลุํมประเทศสมาชิกอาเซียน
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนมีความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับความสําคัญของอาเซียน ประวัติความเป็ นมา
ของประเทศตํางๆ ในกลุํมอาเซียน ประโยชน์ความรํวมมือด๎านตํางๆ และสามารถถํายทอด
ความรู๎เกี่ยวกับอาเซียนให๎กับบุคคลรอบตัว
3.1.2 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนได๎รับการพัฒนาทักษะด๎านภาษาที่จําเป็น เพื่อเตรียมความพร๎อม
สําหรับการดําเนินชีวิตในการเป็นกลุํมประเทศสมาชิกอาเซียน
3.2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับความสําคัญของอาเซียน ประวัติความ
เป็นมาของประเทศตํางๆ ในกลุํมอาเซียน ประโยชน์ความรํว มมือด๎านตํางๆ และสามารถ
ถํายทอดความรู๎เกี่ยวกับอาเซียนให๎กับบุคคลรอบตัว
3.2.2 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับการพัฒนาทักษะด๎านภาษาที่จําเป็น เพื่อเตรียมความพร๎อม
สําหรับการดําเนินชีวิตในการเป็นกลุํมประเทศสมาชิกอาเซียน
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับกลุํมสาระ
การเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
ถึง มิถุนายน 2564

นางสาวณัฐวดี กุตนันท์
และกลุํมสาระการเรียนรู๎
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให๎คณะครู นักเรียน หรือ
ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ
2. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่จัด
กิจกรรม
3. ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 นิทรรศการ (ความรู๎สูํอาเซียน)
กิจกรรมที่ 2 แฟนพันธุ์แท๎หนูน๎อย เรียนรู๎ สูํอาเซียน
กิจกรรมที่ 3 การแตํงชุดประจําชาติอาเซียน
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศ กํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 นิทรรศการ (ความรู๎สูํ
อาเซียน)
- อุปกรณ์การจัดนิทรรศการ
กิจกรรมที่ 2 แฟนพันธุ์แท๎หนูน๎อย
เรียนรู๎ สูํอาเซียน

15,000
15,000

ประเภทงบประมาณ

อุดหนุนรายหัว

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ธันวาคม 2563
ถึง สิงหาคม 2564

นางสาวณัฐวดี กุตนันท์
และกลุํมสาระการเรียนรู๎
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

กันยายน 2564

นางสาวณัฐวดี กุตนันท์

กันยายน 2564

นางสาวณัฐวดี กุตนันท์

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

-

-

3,000
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โครงการ
สํงเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาเพื่อการแขํงขัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายเอกภพ อัสสะวะ
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ตุลาคม 2563–30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล
กลุ่มบริหาร
วิชาการ

ตัวบํงชี้ยํอยที่ 5,6
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1,2,3,4
ตัวบํงชี้ยํอยที่
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1

1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุํงสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะ คํานิยมที่ดี มีสุขภาวะทางรํางกาย
และจิตสังคม ยอมรับที่จะอยูํรํวมกันกับผู๎อื่น รู๎จักและภูมิใจในตนเอง มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีปฏิภาณไหวพริบ
ในการแสดงออกตามสถานการณ์ได๎เหมาะสมกับวัย กิจกรรมด๎านการกีฬาเป็นสิ่งจําเป็นและมีความสําคัญประการ
หนึ่งในการพัฒนานักเรียนและเยาวชนของชาติให๎มีคุณ สมบัติดังกลําว ซึ่งในแตํละปีหนํวยงานตํางๆทั้งภาครัฐ
เอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎จัดให๎มีการแขํงขันกีฬาชนิดตํางๆ เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักตนเอง ภูมิใจใน
ตนเองมีความมั่นคงทางอารมณ์ รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง หํางไกลยา
เสพติด รวมทั้งเพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเข๎าแขํงขันในระดับที่สูงขึ้นตํอไป
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของกิจกรรมดังกลําว จึงจัดทํากิจกรรม
สํงเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาเพื่อการแขํงขันขึ้น
2.วัตถุประสงค์
เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีสุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม มีความภูมิใจในตนเอง รู๎จักใช๎เวลาวําง
ให๎เกิดประโยชน์ โดยใช๎ทักษะกีฬาเป็นสื่อในการแสดงออก
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3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนที่มีทักษะด๎านกีฬาขั้นสูง เข๎ารํวมแขํงขันทุกรายการ ดังนี้
(1) กีฬาองค์การบริหารสํวนจังหวัดพิจิตร
(2) กีฬานักเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(3) กีฬานักเรียน นักศึกษา สํวนภูมิภาค จังหวัดพิจิตร หรือในระดับที่สูงขึ้น
(4) กีฬา สพฐ. เกมส์
(5) กีฬาอื่นๆ ที่หนํวยงานราชการหรือเอกชนจัดการแขํงขัน
3.1.2 ประเภทกีฬาที่สํงเสริมเข๎ารํวมการแขํงขัน
(1) ฟุตบอล
(2) วอลเลํย์บอล
(3) เซปักตะกร๎อ
(4) บาสเกตบอล
(5) กรีฑา
(6) ฟุตซอล
(7) เปตอง
(8) วอลเลํย์บอลชายหาด
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนรู๎จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง มีความมั่นคงทางอารมณ์ ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์โดยการ
เลํนกีฬาและสร๎างชื่อเสียงให๎ตนเอง ครอบครัวและสถานศึกษา
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. ประชุมวางแผน
2. แตํงตั้งคณะทํางาน
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. คัดเลือกตัวนักกีฬา
2. ฝึกซ๎อม
3. สํงเข๎าแขํงขัน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563

นายเอกภพ อัสสะวะ
นายเอกภพ อัสสะวะ
คณะทํางาน

ธันวาคม 2563 –
สิงหาคม 2564
ธันวาคม 2563 –
สิงหาคม 2564
ธันวาคม 2563 กันยายน 2564

คณะทํางาน
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
1. ติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ
2. ประเมินผลการดําเนินงาน
3. รายงานผลการดําเนินงาน
ขั้นรายงาน (ACTION)
ประชุม/วิเคราะห์ปัญหาในการดําเนินงาน
และข๎อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก๎ไข

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2563 กันยายน 2564
กันยายน 2564
กันยายน 2564

คณะทํางาน

กันยายน 2564

คณะทํางาน

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

25,000
25,000

กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ฝึกซ้อม
กิจกรรมที่ 2 ส่งเข้าแข่งขัน
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
5,000
20,000
20,000
5,000

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
25,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
นักเรียนที่มีทักษะด๎านกีฬาขั้นสูงได๎เข๎ารํวมการแขํงขัน
กีฬาที่หนํวยงานตํางๆจัดขึ้น ทุกรายการ

วิธีการ
การสํารวจ

เครื่องมือ
แบบสํารวจ
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โครงการ
สํงเสริมการจัดแขํงขันกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคาม
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล
กลุ่มบริหาร
วิชาการ

ตัวบํงชี้ยํอยที่ 5, 6
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 3, 4
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 5
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............

1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุํงสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามมาตรฐานคุณภาพผู๎เรียน รู๎จักตนเองให๎มีสุขภาพแข็งแรง รักษาสุขภาพอนามัยสํวนตนโดยปฏิบัติตามสุข
บัญญัติ 10 ประการออกกําลังกายสม่ําเสมอซึ่งกิจกรรมการแขํงขันกีฬา-กรีฑาภายใน เป็นการสร๎างลักษณะที่ดีทํา
ให๎นักเรียนเห็นคุณคําของตนเอง รู๎จักการทํางานรํวมกัน ฝึกความเป็นผู๎นําผู๎ตาม เกิดความสามัคคีในหมูํคณะ มีจิต
สาธารณะ ที่มุํงทําประโยชน์และสร๎างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข
ดังนั้นทางกลุํมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของกิจกรรม
ดังกลําวจึงจัดทําโครงการสํงเสริมสนับสนุนการจัดแขํงขันกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียนขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีสุขภาพที่ดีและมีสุนทรีภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์
2.2 เพื่อให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง สามารถ
คิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติ
2.3 เพื่อให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการทํางาน สามารถทํางานรํวมกับผู๎อื่น มีความสามัคคีในหมูํคณะ
มีระเบียบวินัย มีน้ําใจเป็นนักกีฬา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมโครงการสํงเสริมสนับสนุนการจัดแขํงขันกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียน
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3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมโครงการสํงเสริมสนับสนุนการจัดแขํงขันกีฬา-กรีฑาภายใน
โรงเรียน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมงาน (Plan)
1.1 เสนอขออนุมัติการดําเนินงาน
1.2 ประชุมชี้แจงให๎ครูในกลุํมสาระ
เพื่อเตรียมการดําเนินงานตามโครงการ
2. ขั้นดําเนินการ (Do)
2.1 ประชุมชี้แจงทบทวนการปฏิบัติงาน
โครงการกับคณะครูในกลุํมสาระการเรียนรู๎
2.2 แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
2.3 ดําเนินงานตามโครงการ
3. ขั้นประเมินผล (Check)
3.1 ติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ
3.2 ประเมินผลการดําเนินงาน
3.3 รายงานผลการดําเนินงาน
4. ขั้นปรับปรุงแก๎ไข (Action)
ประชุม/วิเคราะห์ปัญหาในการดําเนินงาน
และข๎อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก๎ไข

ระยะเวลา
พฤษภาคม 2564
พฤษภาคม 2564

ผู๎รับผิดชอบ
นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคาม

มิถุนายน 2564
ถึง
กรกฎาคม 2564

นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคาม
และคณะกรรมการฯ

กรกฎาคม 2564
ถึง
กันยายน 2564

นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคาม
และคณะกรรมการฯ

กันยายน 2564

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน)
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคาม
และคณะกรรมการฯ

60,000
60,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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โครงการ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษา
และพลศึกษา
นางลดาวัลย์ เถาวัลย์
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล
กลุ่มบริหาร
วิชาการ

ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4, 5

1. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษานั้น จําเป็นต๎องมีวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์หรือสื่อการเรียนการสอนในปริมาณที่พอเพียงกับกับความต๎องการ สอดคล๎องกับจํานวนนักเรียน ทั้งนี้
เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกปฏิบัติได๎อยํางทั่วถึงและเพียงพอ เรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดทักษะ
สามารถสร๎างนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายให๎แกํตนเองและบุคคลอื่น เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์
และสื่อการเรียนการสอนที่มีอยูํนั้น ไมํเพียงพอตํอความต๎องการ และผําน การใช๎งานมานาน จนเกิดการชํารุด
เสียหาย มีความจําเป็นต๎องจัดหา จัดซื้อเพิ่มเติมทุกๆปีเพื่อให๎ การจัดกิจกรรม เรียนการสอนพลศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพ จึงจัดทําโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนกลุํมสาระ การเรียนรู๎สุขศึกษาและพล
ศึกษาขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนให๎มีวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ และสื่อการเรียนการสอน ในการจัดกิจกรรมการเรียน การ
สอนของกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา อยํางครบถ๎วน เพียงพอ
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ครูและนักเรียนร๎อยละ 90 มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสื่อการเรียนการสอนเพียงพอ
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3.2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
ตุลาคม 2563
นางลดาวัลย์ เถาวัลย์
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
ถึง มิถุนายน 2564
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับกลุํมสาระ
การเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. เสนอขออนุมัติดําเนินการ
พฤศจิกายน 2563 นางลดาวัลย์ เถาวัลย์และ
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ถึง กันยายน 2564 ครู ในกลุมํ สาระการเรียนรู๎
3. ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ ดําเนินการจัดการเรียน
สุขศึกษาและพลศึกษา
การสอน ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศ กํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

15,000
15,000

พฤศจิกายน 2563 นางลดาวัลย์ เถาวัลย์และ
ถึง กันยายน 2564 ครู ในกลุํมสาระการเรียนรู๎
สุขศึกษาและพลศึกษา
กันยายน 2564

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

นางลดาวัลย์ เถาวัลย์
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โครงการ
สํงเสริมทักษะภาษาไทย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4, 5,
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎
ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุํงสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะจําเป็นตามหลักสูตร โดย
กําหนดให๎ผู๎เรียนมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด แตํ
ในปัจจุบัน ผู๎เรียนมีผลการประเมินการอํานคิดวิเคราะห์และเขียนไมํเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว๎ ปัญหาที่เกิดขึ้น
มาจากการที่นักเรียนสํวนหนึ่งขาดประสิทธิภาพทางด๎านการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน อันเนื่องมาจากการขาด
ทักษะในการอํานและการเขียน
ดังนั้น กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จึงมีนโยบายที่จะแก๎ไขปัญหาดังกลําว
และพัฒนาทักษะทางด๎านการอํานและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมทุกระดับชั้น จึงได๎จัดทํา
โครงการ สํงเสริมทักษะภาษาไทยขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาผู๎เรียนมีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อค๎นคว๎าหาความรู๎
2.2 เพื่อพัฒนาผู๎เรียนมีผลการประเมิน การอํานและการเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
2.3 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ
2.4 เพื่อสํงเสริมความสามารถทางด๎านวิชาการด๎านภาษาไทย
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3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู๎เรียน ร๎อยละ 85 มีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อค๎นคว๎าหาความรู๎
ผู๎เรียน ร๎อยละ 85 มีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และการเขียน เป็นไปตามเกณฑ์
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 การอําน คิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู๎เรียน บรรลุวัตถุประสงค์อยํางมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
4. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. เสนอแตํงตั้งคณะทํางาน
4. คณะทํางาน ประชุม วางแผนการ
ดําเนินการในการจัดกิจกรรม
5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เอกสารข๎อมูล
และอื่นๆเพื่อใช๎ในการปฏิบัติกิจกรรม
โครงการ
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ชี้แจงแนวทางในการกําหนดกิจกรรมเพื่อให๎
สอดคล๎องกับแนวนโยบายของกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทยในการจัดทําโครงการ
2. คณะทํางาน ดําเนินการชี้แจง มอบหมายภาระงาน
ในการปฏิบัติกิจกรรม แกํครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
เพื่อไปดําเนินกิจกรรมแกํนักเรียนตามกลุํมที่รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1 วันสุนทรภูํเชิดชูภาษาไทย
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการอํานการเขียน
กิจกรรมที่ 3 สํงเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย

ระยะเวลา
ตุลาคม 2563
ตุลาคม 2563
ตุลาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

พฤศจิกายน 2563

พฤศจิกายน 2564
- สิงหาคม 2564

ผู้รับผิดชอบ
นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์
ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย

นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์
ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
1. ติดตามการดําเนินงานตามโครงการ
2. ประเมินผลการดําเนินงาน
3. รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ขั้นรายงาน (ACTION)
1. ประชุม รับฟังข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ จาก
ผู๎เกี่ยวข๎อง เป็นแนวใน
การดําเนินงานพัฒนางานตํอไป

ระยะเวลา
กันยายน 2564
กันยายน 2564
กันยายน 2564

นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์
กันยายน 2564

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 วันสุนทรภู่เชิดชู
ภาษาไทย
วัสดุอุปกรณ์
เอกสารข๎อมูล และ อื่นๆ เพื่อใช๎ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมโครงการ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการอ่านการเขียน
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ภาษาไทย
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

45,000
45,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประเภทงบประมาณ งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
คําตอบแทน คําใช๎สอย
คําวัสดุ
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
45,000

-

-

30,000
5,000
10,000
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โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการให๎บริการสื่อสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์ และงานห๎องสมุด
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุํงสํงเสริมให๎ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมและการบริการ
ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยจัดห๎องสมุดที่ให๎บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อ ให๎ผู๎เรียน
เรียนรู๎ด๎วยตนเองและหรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม
นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได๎กําหนดนโยบายการพัฒนาห๎องสมุดของสถานศึกษาให๎เป็น แหลํง
เรียนรู๎ เป็นแหลํงศึกษาค๎นคว๎าของนักเรียน ครู ผู๎บริหาร ผู๎ปกครอง และชุมชนได๎อยํางสมบูรณ์ โดยได๎
กําหนดแนวทางให๎เป็น “ห๎องสมุด 3 ดี” ที่เน๎นการพัฒนาใน 3 องค์ประกอบหลัก ได๎แกํ หนังสือดี บรรยากาศดี
และบรรณารักษ์และกิจกรรมดี
แตํสภาพปัจจุบันห๎องสมุดซึ่งเป็นแหลํงเรียนรู๎สําคัญในโรงเรียนยังขาดความพร๎อมในการเป็นห๎องสมุด
3 ดี เนื่องจากคุณภาพของห๎องสมุดโรงเรียนยังไมํเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ดังนั้นโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จึงมีนโยบายที่จะแก๎ปัญหาดังกลําว จึงได๎จัดทํา โครงการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการให๎บริการสื่อสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ เพราะห๎องสมุดเป็นแหลํงรวมสื่อสารสนเทศ ทุก
แขนง มีประโยชน์อยํางยิ่งตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ กิจกรรมนอกหลักสูตร และกิจกรรมสํงเสริม การอําน
เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอํานการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎เป็นไปในทางที่
ดีงามและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดซื้อหนังสือและสื่อสารสนเทศเพื่อให๎บริการแกํผู๎เรียน ครู และชุมชน
2.2 เพือ่ จัดและบริหารงานห๎องสมุดเพื่อให๎บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให๎ผู๎เรียน
เรียนรู๎ดว๎ ยตนเองและหรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม
2.3 เพื่อจัดสถานที่และปรับภูมิทัศน์ให๎ห๎องสมุดเป็นห๎องแหลํงเรียนรู๎ที่นําเข๎าใช๎บริการเพิ่มมากขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ห๎องสมุดมีสื่อสารสนเทศเพิ่มขึ้น บอกรับวารสารและหนังสือพิมพ์ 25 ฉบับ
3.1.2 นักเรียนและครู ร๎อยละ 81-100 เข๎าใช๎บริการห๎องสมุดและยืมหนังสืออยําง
สม่ําเสมอเฉลี่ย คนละ 15-20 ตํอปี
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 ห๎องสมุดมีหนังสือและสื่อสารสนเทศเพียงพอตํอความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ
และมีคุณภาพ
3.2.2 ผู๎เรียน ครู และชุมชนเข๎าใช๎บริการห๎องสมุดเพื่อการอํานและการเรียนรู๎
อยํางมีประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจในระดับมาก
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. สํารวจหนังสือและสื่อสารสนเทศในห๎องสมุด
2. สํารวจความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ
3. บอกรับวารสารและหนังสือพิมพ์ 25 ฉบับ
5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงาน
ขั้นประเมินผล (CHECK)
1. ติดตามการดําเนินงานตามโครงการ
2. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
3. รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 256

นายชยุตพันธุ์ แจํมโภค
นิษฐ์
และคณะทํางาน

ธันวาคม 256 –
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564กันยายน 2564

นายชยุตพันธุ์ แจํมโภค
นิษฐ์
และคณะทํางาน

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

นายชยุตพันธุ์ แจํมโภค
นิษฐ์
และคณะทํางาน
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ขัน้ ปรับปรุงแก้ไข (ACTION)
ประชุมรับฟังข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ จากผู๎เกี่ยวข๎อง
เป็นแนวทางในการดําเนินงาน และพัฒนางานตํอไป

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มีนาคม 2564กันยายน 2564

นายชยุตพันธุ์ แจํมโภค
นิษฐ์
และคณะทํางาน

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

30,000
30,000

กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดหาหนังสือและ
สื่อสารสนเทศในห๎องสมุด
- บอกรับวารสารและหนังสือพิมพ์ 25
ฉบับ
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงาน
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

ประเภทงบประมาณ

อุดหนุนรายหัว

-

-

25,000

อุดหนุนรายหัว

-

-

5,000

30,000

-

30,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการ
1.ห๎องสมุดมีหนังสือ สิ่งพิมพ์
-การสํารวจจํานวนหนังสือ
สื่อสารสนเทศ เพื่อการอํานและ
ห๎องสมุด
การศึกษาค๎นคว๎าเพิ่มขึ้น
2. นักเรียนและครู ร๎อยละ 81-100 เข๎าใช๎ -สํารวจการใช๎บริการ
บริการห๎องสมุดและยืมหนังสืออยําง
ห๎องสมุด
สม่ําเสมอเฉลี่ย คนละ 15-20 ตํอปี

ของ

เครื่องมือ
-สมุดทะเบียนหนังสือ

-บันทึกสถิติการใช๎ห๎องสมุด
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โครงการ
ส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์ และงานห๎องสมุด
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4, 5
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุํงสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รัก
การเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง โดยผู๎เรียนใช๎เวลาวํางในการอํานหนังสือ ค๎นคว๎าหาความรู๎ ศึกษาสาร
คดีเรื่องราวที่ตนสนใจ มีการจัดแบํงเวลาเพื่อการค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม ยืมหนังสือ หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์จาก
ห๎องสมุดไปศึกษาเพิ่มเติม สามารถสืบค๎นหาความรู๎จากอินเตอร์เน็ตได๎ แนะนําชํวยเหลือเพื่อนได๎ สามารถขยาย
ความรู๎ที่ตนสนใจในกลุํมเพื่อนได๎
นอกจากนี้เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติให๎การสํงเสริมการอํานเป็นวาระแหํงชาติ
และกําหนดให๎ปี พ.ศ. 2552-2564 เป็นทศวรรษแหํงการอําน เพื่อสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ตลอดชีวิต โดย
การพัฒนาคนไทยให๎มีความสามารถในการอําน มีนิสัยรักการอําน และสร๎างบรรยากาศและสิ่งแวดล๎อมในการ
สํงเสริมการอําน
แตํสภาพปัจจุบันผู๎เรียนยังอํานหนังสือและยืมหนังสือจากห๎องสมุดไมํได๎ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของ
สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนั้น โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จึงมีนโยบายที่จะแก๎ปัญหา
ดังกลําว จึงได๎จัดทําโครงการสํงเสริมนิสัยรักการอํานขึ้น เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอําน การเรียนรู๎ ด๎วยตนเอง ซึ่ง
เป็นสิ่งจําเป็นในการชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎เป็นไปในทางที่ดีงามและสํงเสริมให๎ผู๎เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎
และสื่อตําง ๆ รอบตัว
2.2 เพื่อให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 จัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานได๎ 6 กิจกรรม
3.1.2 นักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานร๎อยละ 90
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง
4. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นเตรียมการ (PLAN)
1. เสนอแตํงตั้งคณะทํางาน
ตุลาคม 2563
นายชยุตพันธุ์
2. คณะทํางาน ประชุมวางแผนเพื่อกําหนดกิจกรรม
ตุลาคม 2563
แจํมโภคนิษฐ์
3. จัดทํารายละเอียดกิจกรรม และกําหนดการจัดกิจกรรม
ตุลาคม 2563
และคณะทํางาน
4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงาน
พฤศจิกายน 2563
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ชี้แจงแนวทางในการกําหนดกิจกรรมและขั้นตอนและ
พฤศจิกายน 2563
นายชยุตพันธุ์
วิธีการในการจัดกิจกรรม
แจํมโภคนิษฐ์
2. ดําเนินการจัดกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563 และคณะทํางาน
กิจกรรมที่ 1 การเปิดพจนานุกรม
- กันยายน 2564
กิจกรรมที่ 2 สํงเสริมการอํานโดยใช๎หนังสือพระราชนิพนธ์ใน
สมเด็จพระเทพฯ
กิจกรรมที่ 3 บันทึกสรุปการอําน
กิจกรรมที่ 4 บันทึกวรรคทองของการอําน
กิจกรรมที่ 5 การทําหนังสือเลํมเล็ก
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
1. ติดตามการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
พฤศจิกายน 2563 นายชยุตพันธุ์
2. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
กันยายน 2564
แจํมโภคนิษฐ์
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นรายงาน (ACTION)
1. ประชุมรับฟังข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ จากผู๎เกี่ยวข๎อง
เป็นแนวทางในการดําเนินงาน และพัฒนางานตํอไป
2. รายงานผลการดําเนินงาน
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 การเปิดพจนานุกรม
-วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช๎ในการจัดกิจกรรม
อุดหนุนรายหัว
กิจกรรมที่ 2 สํงเสริมการอํานโดยใช๎
หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ
-วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช๎ในการจัดกิจกรรม
อุดหนุนรายหัว
กิจกรรมที่ 3 บันทึกสรุปการอําน
-วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช๎ในการจัดกิจกรรม
อุดหนุนรายหัว
กิจกรรมที่ 4 บันทึกวรรคทองของการ
อําน
-วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช๎ในการจัดกิจกรรม
อุดหนุนรายหัว
กิจกรรมที่ 5 การทําหนังสือเลํมเล็ก
-วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช๎ในการจัดกิจกรรม
อุดหนุนรายหัว
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
20,000

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มีนาคม 2564 กันยายน 2564

20,000
20,000

นายชยุตพันธุ์
แจํมโภคนิษฐ์
และคณะทํางาน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
-

-

1,000

-

-

7,000

-

-

1,000

-

-

1,000

-

-

10,000
20,000
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โครงการ
สัปดาห์ห๎องสมุด
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์ และงานห๎องสมุด
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4, 5
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกู ร 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โรงเรี ย นสะหลวงพิ ท ยาคม จั ด กิ จ กรรมสั ป ดาห์ ห๎ อ งสมุ ด เพื่ อ
เทิดพระเกียรติและแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูรในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยได๎ดําเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห๎องสมุด โดยจัดนิทรรศการพระ
ราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และกิจกรรมที่สํงเสริมให๎นักเรียนแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย
นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวมในการเข๎ารํวมกิจกรรม สัปดาห์ห๎องสมุด และได๎ศึกษาเรียนรู๎ผํานนิทรรศการ และ ได๎
ศึกษาค๎นคว๎าและเข๎ารํวมกิจกรรม ทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่มุํงสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองอยํา ง
ตํอเนื่อง โดยผู๎เรียนใช๎เวลาวํางในการอํานหนังสือ ค๎นคว๎าหาความรู๎ ศึกษาสารคดีเรื่องราวที่ตนสนใจ มีการ
จัดแบํงเวลาเพื่อการค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม ยืมหนังสือ หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์จากห๎องสมุดไปศึกษาเพิ่มเติม
สามารถสืบค๎นหาความรู๎จากอินเตอร์เน็ตได๎ แนะนําชํวยเหลือเพื่อนได๎ สามารถขยายความรู๎ที่ตนสนใจในกลุํม
เพื่อนได๎
ห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่สําคัญแหลํงหนึ่งในสถานศึกษา ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมความรู๎ในรูปแบบที่
หลากหลาย ห๎องสมุดมีการพัฒนาด๎านสื่อประกอบการเรียนการสอนและสื่อสิ่งพิมพ์ตลอดเวลา เพื่อให๎ผู๎ ใช๎บริการ
ห๎องสมุดได๎ใช๎ศึกษาค๎นคว๎าตามรูปแบบที่ต๎องการและเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารได๎เร็วที่สุด ดังนั้นงานห๎องสมุดจึงได๎
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จัดทํากิจกรรมสัปดาห์ห๎องสมุดขึ้น เพื่อให๎ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดได๎เห็นความสําคัญและประโยชน์ที่จะได๎รับจาก
ห๎องสมุด ตลอดจนสํงเสริมให๎ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดทุกคนมีนิสัย รักการอําน และรักการศึกษาค๎นคว๎า
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ เทิดพระเกียรติและแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
2.2 เพื่อสํงเสริมการอํานและการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์
2.3.เพื่อเสนอกิจกรรมขําวสารความเคลื่อนไหวตํางๆเกี่ยวกับห๎องสมุด
2.4 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพรํกิจกรรมห๎องสมุด
2.5 เพื่อให๎นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู๎
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ครู นักเรียน มีนิสัยรักการอํานและการศึกษาค๎นคว๎าอยํางตํอเนื่องและเข๎ารํวมกิจกรรมสัปดาห์
ห๎องสมุด ร๎อยละ 80%
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมสัปดาห์ห๎องสมุด
4. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมการ (PLAN)
1. เสนอแตํงตั้งคณะทํางาน
2. คณะทํางาน ประชุมวางแผนเพื่อกําหนดกิจกรรม
3. จัดทํารายละเอียดกิจกรรม และกําหนดการจัดกิจกรรม
4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงาน
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ชี้แจงแนวทางในการกําหนดกิจกรรมและขั้นตอนและวิธีการใน
การจัดกิจกรรม
2. ดําเนินการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 แขํงขันทักษะภาษาไทย
- แขํงขันการเปิดพจนานุกรม
- แขํงขันแฟนพันธ์แท๎ห๎องสมุด
- แขํงขันการแตํงคําประพันธ์

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 สิงหาคม 2564
2 สิงหาคม 2564
3 สิงหาคม 2564
4-20 สิงหาคม 2564

นายชยุตพันธุ์
แจํมโภคนิษฐ์
และคณะทํางาน

1-13 สิงหาคม 2564

นายชยุตพันธุ์
แจํมโภคนิษฐ์
และคณะทํางาน

14-22 สิงหาคม 2564
14-21 สิงหาคม 2564
14-21สิงหาคม 2564
22 สิงหาคม 2564
14-22 สิงหาคม 2564
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- แขํงขันการเขียนเรียงความ
กิจกรรม/ขัน้ ตอน
- แขํงขันหนังสือเลํมเล็ก
- แขํงขันวาดภาพระบายสี
กิจกรรมที่ 2 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบารมีเกริกฟูาปก
เกล๎าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ”
กิจกรรมที่ 3 จัดนิทรรศการกลุํมสาระการเรียนรู๎
-กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
-กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
-กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
-กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
-กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา
-กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ
-กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
-ศูนย์ ICT
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
1. ติดตามการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
2. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
3. รายงานผลการดําเนินงาน
ขั้นรายงาน (ACTION)
ประชุมรับฟังข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ จากผู๎เกี่ยวข๎อง เป็น
แนวทางในการดําเนินงาน และพัฒนางานตํอไป
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา

ระยะเวลา
22 สิงหาคม 2564
14-22 สิงหาคม 2564
24-31 สิงหาคม 2564

ผู้รับผิดชอบ

23-24 สิงหาคม 2564
23-24 สิงหาคม 2564
23-24 สิงหาคม 2564
23-24 สิงหาคม 2564
23-24 สิงหาคม 2564
23-24 สิงหาคม 2564
23-24 สิงหาคม 2564
23-24 สิงหาคม 2564
23-24 สิงหาคม 2564
23-24 สิงหาคม 2564
14 สิงหาคม –
31 กันยายน 2564

นายชยุตพันธุ์
แจํมโภคนิษฐ์
และคณะทํางาน

1-31 กันยายน 2564

นายชยุตพันธุ์
แจํมโภคนิษฐ์
และคณะทํางาน

15,000
-

บาท
บาท
บาท
บาท
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รวมงบประมาณที่ได้รับ
15,000
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ ตอบแทน
การใช้งบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 1 แขํงขันทักษะภาษาไทย
กิจกรรมที่ 2 จัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ “พระบารมีเกริกฟูาปกเกล๎าชาว
ประชา มหาวชิราลงกรณ”
-วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช๎ในการจัดกิจกรรม
อุดหนุนรายหัว
5,000
กิจกรรมที่ 3 จัดนิทรรศการกลุํมสาระ
การเรียนรู๎
-วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช๎ในการจัดกิจกรรม
อุดหนุนรายหัว
10,000
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
15,000
15,000
6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการ
เครื่องมือ
1. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนแสดงความ
บันทึกการลงนามถวายพระพร แบบบันทึกการลงนามถวายพระพร
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูรในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
2. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนมีนิสัยรักการ
ประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
อํานและใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์
3. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนทราบกิจกรรม
ประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ขําวสารความเคลื่อนไหวตํางๆเกี่ยวกับ
ห๎องสมุด
4. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนรับทราบ
ประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และเผยแพรํ
กิจกรรมของห๎องสมุด
5. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนนักเรียนเกิด
ประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ทักษะในการเรียนรู๎
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ทัศนศึกษา
นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม นางอารีวรรณ์ แร็พพ์ส นางกุลิสรา ครุฑหลวง
นางสาวลําใย ทองใบ นายชัยณรงค์ ฉายศรี นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์
นายบุญรอด ชูเมือง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2564
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2, 5, 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ ………………
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎
ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
จากการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการมีเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
สําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาจะต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพเป็นการ
เรียนรู๎ที่เน๎นการปฏิบัติให๎เห็นผลจริงมากกวําการทํองจําจากตําราในชั้นเรียนเพียงอยํางเดียว อนึ่ง นักเรียนสํวน
ใหญํครอบครัวมีฐานะยากจนรายได๎น๎อย ทําให๎ขาดโอกาสได๎ไปเที่ยวชมสถานที่สําคัญๆหลายแหํงของประเทศที่
นักเรียนควรรู๎จักการจัดทัศนศึกษา จึงเป็นการเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎เที่ยวชมสถานที่ทํองเที่ยวสําคัญๆ ของ
ประเทศอีกทางหนึ่งด๎วย
ดังนั้น เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมจึงเห็นควรจัดโครงการทัศนศึกษาขึ้นเพื่อเป็นการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางเต็ม
ศักยภาพตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาหาความรู๎จากสถานที่สําคัญๆของประเทศ
2.2 เพื่อให๎นักเรียนเกิดความรักความภูมิใจในสถานที่ทํองเที่ยวของประเทศ
2.3 เพื่อปลูกฝังให๎นักเรียนได๎ตระหนักถึงความสําคัญของการทํองเที่ยวทั้งในด๎านเศรษฐกิจสามารถนํา
ความรู๎ และประสบการณ์ที่ได๎จากการทัศนศึกษามาใช๎ในการเรียนและการดําเนินชีวิตประจําวัน
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3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 1- 6 จํานวน 1,6251 คนไปทัศนศึกษาสถานที่สําคัญของ
ประเทศจํานวน 1 ครั้ง
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนได๎รับความรู๎เพิ่มเติมด๎านวิชาการได๎รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและเกิดความ
ภูมิใจในประเทศชาติ
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
- วางแผนการทัศนศึกษา
กันยายน 2563
นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม และ
- แตํงตั้งคณะกรรมการทัศนศึกษาระดับชั้น
หัวหน๎าระดับทุกระดับ
ขั้นดาเนินการ(DO)
- ดําเนินการจัดการทัศนศึกษา
ระดับชั้น ม. 1 จังหวัดนครสวรรค์
มกราคม 2564 นางอารีวรรณ์ แร็พพ์ส
นางกุลิสรา ครุฑหลวง
ระดับชั้น ม. 2 จังหวัดนครสวรรค์
ถึง
ระดับชั้น ม. 3 จังหวัดสุโขทัย
กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวลําใย ทองใบ
นายชัยณรงค์ ฉายศรี
ระดับชั้น ม. 4 จังหวัดกาญจนบุรี
นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์
ระดับชั้น ม.5 จังหวัดเชียงใหมํ
นายบุญรอด ชูเมือง
ระดับชั้น ม. 6 จังหวัดชลบุรี
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
ติดตามการดําเนินงานตามโครงการ
กุมภาพันธ์ 2564 นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม
ขั้นรายงาน (ACTION)
สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวลําใย ทองใบ
นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์
นายชัยณรงค์ ฉายศรี
นางอารีวรรณ์ แร็พพ์ส
นางกุลิสรา ครุฑหลวง
นายบุญรอด ชูเมือง
นางเครือมาส คําเขียน
นางสาวลลิตา เนตรแสงศรี
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โครงการ
การเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาด
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม นายพัฒนา เพ็ชรอําไพ
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ตุลาคม2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2564
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2, 5, 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ ………………
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎จัดให๎กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดเป็น
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน มีลักษณะเป็นกิจกรรมนักเรียน ซึ่งผู๎เรียนเป็นผู๎ปฏิบัติด๎วยตนเอง โดยเน๎นการทํางาน
รํวมกันเป็นกลุํม เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริง ให๎กับผู๎เรียนและ เป็นการฝึกให๎ผู๎เรียนมีความ
อดทน ความสามัคคี ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํและเป็นผู๎มีวินัย เพื่อสนองนโยบายในการสร๎างเยาวชน
ของชาติ ให๎เป็นผู๎มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร๎างจิตสํานึกของการทําประโยชน์เพื่อสังคม จึงจําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องจัดให๎มีการเดิน
ทางไกลเข๎าคํายพักแรม ของลูกเสือสามัญรุํนใหญํและเนตรนารีขึ้นเพื่อเป็นการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางเต็ม
ศักยภาพตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงจากการเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี. - ยุวกาชาด
2.2 เพื่อให๎นักเรียนได๎ตระหนักและเห็นคุณคําของกิจกรรมลูกเสือเกิดความรักความสามัคคี
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 1- 3 จํานวน 957 คนคณะครูผู๎ควบคุมจํานวน 74 คน
เข๎าคํายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี. – ยุวกาชาด จํานวน 1 ครั้ง
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.1.1นักเรียนได๎รับความรู๎เพิ่มเติมด๎านวิชาการได๎รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและเกิดความ
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ภูมิใจในประเทศชาติตลอดจนหมูํคณะมีความสมานสามัคคีกันดียิ่งขึ้น
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
- วางแผนการทัศนศึกษาและคํายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี และยุวกาชาด
- แตํงตั้งคณะกรรมการ
ขั้นดาเนินการ(DO)
- ดําเนินการเข๎าคําย พักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
และยุวกาชาด ระดับชั้น ม. 1-2 ณ คํายลูกเสือ ภูมิรพี
แคมป์ จ.นครสวรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คําย
ลูกเสือบ๎านคุ๎มจันทร์ จ.สุโขทัย
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
ติดตามการดําเนินงานตามโครงการ
ขั้นรายงาน (ACTION)
สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ

ระยะเวลา

ผู๎รับผิดชอบ
นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม

กันยายน 2563

กุมภาพันธ์ 2564

นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม
นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์
นายพัฒนา เพ็ชรอําไพ
นายชัยณรงค์ ฉายศรี
นางสาวลําใย ทองใบ
นางสาวเพชร โตเมศ
นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม

กุมภาพันธ์ 2564

นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม

ธันวาคม 2563
ถึง
มกราคม 2564

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
บาท
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
301,455 บาท
5.3 เงินระดมทรัพยากร
บาท
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
บาท
รวมงบประมาณที่ได้รับ
301,455 บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
- คํารถ
- คําอาหาร
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

เงินเรียนฟรี 15 ปี
301,455

-

103,500
197,955
301,455

-
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โครงการ
สํงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ตุลาคม2563 ถึง กันยายน 2564
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ …………………
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1
กลุ่มบริหาร
วิชาการ กลุํมสาระกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎กําหนดให๎โรงเรียนจัดการเรียนรู๎โดยยึด
ผู๎เรียนเป็นสําคัญ ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เพื่อให๎ผู๎เรียน
ได๎พัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ ทั้ง 3 ด๎าน คือด๎านความรู๎ ด๎านทักษะกระบวนการ และด๎านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มุํงให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยํางรอบด๎านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร๎างให๎เป็นผู๎มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร๎างจิตสํานึก
ของการทําประโยชน์เพื่อสังคมสามารถจัดการตนเองได๎ และอยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมได๎เล็งเห็นความสําคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนจึงมีการสํงเสริมให๎จัด
กิจกรรมดังกลําวตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎แกํ กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน ประกอบด๎วยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม เพื่อตอบสนอง
นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล สํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ และได๎รับประสบการณ์โดยตรงเพื่อพัฒนา
ความรู๎และสร๎างเสริมประสบการณ์ของนักเรียนตลอดจนสร๎างทัศนคติที่ดี จึงได๎จัดทําโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลายให๎กับผู๎เรียนตรงตามความถนัดและความสนใจของผู๎เรียน
2.2 เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย มีความอดทน และทํางานกับผู๎อื่น เป็นหมูํคณะได๎ดี
2.3 เพื่อนํากองลูกเสือของโรงเรียนเข๎าประกวดในระดับจังหวัด และระดับชาติ
2.4 เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ (รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ)
2.5 เพื่อสํงเสริมและพัฒนาความสามารถของผู๎เรียนให๎เหมาะสมตามความแตกตํางระหวํางบุคคล
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2.6 เพื่อปลูกฝังและสร๎างจิตสํานึกให๎แกํนักเรียนในการบําเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอครอบครัว โรงเรียน
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
2.7 เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ลูกเสือ-เนตรนารี จํานวน 85 คน เข๎ารํวมประกวดระเบียบแถวระดับจังหวัดและระดับชาติ
3.1.2 มอบหมายนักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จํานวน 1,625 คน ทํากิจกรรมชุมนุม และ
ทํากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
3.1.3 ผู๎บังคับบัญชาและลูกเสือเนตรนารี รํวมวันสถาปนาคณะลูกเสือแหํงชาติและถวายราชสดุดี
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ลูกเสือมีระเบียบวินัย มีความกตัญญูกตเวทีและตระหนักในวิชาลูกเสือ
3.2.2 ลูกเสือ เนตรนารี มีประสบการณ์ในการประกวดระดับจังหวัด และระดับชาติ
3.2.3 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุมนุม มีสื่อ วัสดุ ในการจัดการเรียนการสอน
3.2.4 นักศึกษาวิชาทหารมีความพร๎อมในการเรียนรู๎
3.2.5 นักเรียนได๎รับความรู๎เพิ่มเติมด๎านวิชาการได๎รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
3.2.6 นักเรียนในแตํละระดับชั้นเลือกเรียนรู๎ได๎อยํางหลากหลายตามความสามารถของตนเอง
3.2.7 นักเรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น
4. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และถวายราชสดุดี
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แตํงตั้งคณะกรรมการเข๎ารํวมงาน
3. ประชุมวางแผนและประสานงานกับผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
ขั้นดาเนินการ(DO)
1. ดําเนินการวันสถาปนาฯ และวันถวายราชสดุดี
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
2. กํากับติดตามการดําเนินงานตามกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
6. สรุปประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม

ตุลาคม 2563
นายพัฒนา เพ็ชรอําไพ
ถึง
นางสาวลําใย ทองใบ
กันยายน 2564 นายสัณห์ชยั สิริปิยานนท์
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กิจกรรม/ขัน้ ตอน
จัดหาสื่อกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและ ยุวกาชาด
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. สํารวจวัสดุอุปกรณ์
ขั้นดาเนินการ(DO)
3. ดําเนินการจัดซื้อ
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563 นายพัฒนา เพ็ชรอําไพ
ถึง
นายชัยณรงค์ ฉายศรี
กันยายน 2564 นางสาวลําใย ทองใบ
นางสาวเพชร โตเมศ

4. กํากับติดตามการดําเนินงานตามกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
5. ประเมินผลและรายงานผล
ประกวดสวนสนามลูกเสือ
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แตํงตั้งคณะกรรมการเข๎ารํวมงาน
3. ประชุมวางแผนและประสานงานกับผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
ขั้นดาเนินการ(DO)
4. ดําเนินการจัดกิจกรรม
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
กํากับติดตามการดําเนินงานตามกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)

ตุลาคม 2563 นายพัฒนา เพ็ชรอําไพ
ถึง
นายชัยณรงค์ ฉายศรี
กันยายน 2564 นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์
นางสาวลําใย ทองใบ
นายบุญรอด ชูเมือง

5. สรุปประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม

กิจกรรมชุมนุม
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แตํงตั้งคณะกรรมการเข๎ารํวมงาน
3. ประชุมวางแผนและประสานงานกับผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
ขั้นดาเนินการ(DO)
4. ดําเนินการ
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
กํากับติดตามการดําเนินงานตามกิจกรรม

นางละมัย ทุ๎ยแป
ตุลาคม 2563
ถึง
กันยายน 2564
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นรายงาน (ACTION)
5. สรุปประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 แตํงตั้งคณะกรรมการเข๎ารํวมงาน
3 ประชุมวางแผนและประสานงานกับผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
ขั้นดาเนินการ(DO)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
ถึง
กันยายน2564

นายบูรณากร จันทรวรชาติ

ตุลาคม 2563
ถึง
กันยายน2564

นางสาวนภาพร สิงห์รา

4. ดําเนินการ
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
กํากับติดตามการดําเนินงานตามกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
5. สรุปประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แตํงตั้งคณะกรรมการเข๎ารํวมงาน
3. ประชุมวางแผนและประสานงานกับผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
ขั้นดาเนินการ(DO)
4. ดําเนินการ
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
กํากับติดตามการดําเนินงานตามกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
5. สรุปประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
1.วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และ
ถวายราชสดุดี
- พวงมาลา
- คําน้ํา
2.จัดหาสื่อกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและ
ยุวกาชาด
- วัสดุฝึก เชือก เข็มทิศ ฯลฯ
3. ประกวดสวนสนามลูกเสือ
- อาหาร
- ซักรีดชุด
- อุปกรณ์ลูกเสือ
4. กิจกรรมชุมนุม
- กระดาษ
5. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
- อุปกรณ์สนาม
6. กิจกรรมจิตอาสา
- ของรางวัล
- กระดาษการ์ด
- หมึกพิมพ์
- กระดาษA4
- แฟูมเอกสาร
- ลูกแม็กซ์ คลิปดํา
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

43,000
43,000

ประเภทงบประมาณ

เรียนฟรี 15 ปี

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

-

500

เรียนฟรี 15 ปี
เรียนฟรี 15 ปี

1,500
-

5,000
-

15,000
1,500

3,500

เรียนฟรี 15 ปี

-

-

2,000

เรียนฟรี 15 ปี

8,000

เรียนฟรี 15 ปี

1,900
1,500
1,070
600
430
500
26,000

43,000

-

17,000
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โครงการ
สํงเสริมระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางกุลิสรา ครุฑหลวง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ .........
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชีย้ ํอยที่ 1.2....
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่..2.2…
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่...........
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาความเข็มแข็งของระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติคุ๎มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 63 กําหนดวํา โรงเรียนและสถานศึกษาต๎องจัดให๎มี
ระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให๎คําปรึกษาและฝึกอบรมแกํนักเรียน นักศึกษา และผู๎ปกครอง เพื่อสํงเสริม
ความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบตํอสังคม และความปลอดภัยแกํนักเรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการถือ เป็นนโยบายสําคัญในการปฏิรูป การเรียนรู๎
ควบคูํไปกับการสํงเสริมคุณธรรม แตํที่ผํานมางานคุณธรรมยังได๎รับความสําคัญน๎อย ทั้งๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการมี
กฎ ระเบียบ มาตรการเกี่ยวกับการปูองกันและแก๎ไขปัญหาเด็กและเยาวชนอยูํแ ล๎วหลายฉบับ และมีนโยบายการ
สํงเสริมสิทธิเด็กและครอบครัว คือ เด็กทุกคนต๎องได๎รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักการในอนุสัญญาวําด๎วยสิทธิเด็กแหํง
องค์การสหประชาชาติ สถานศึกษาต๎องมีระบบดูแลพิทักษ์ปกปูองและคุ๎มครอง เด็กทุกคนให๎ได๎รับความปลอดภัย
จากการใช๎ความรุนแรง และการลํวงละเมิดสิทธิทั้งทางรํางกาย ทางเพศและทางจิตใจ หนํวยงานทางการศึกษาต๎อง
ชํวยเหลือและจัดสรรโอกาสให๎เด็กทุกคนได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี คุณภาพอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม เปิดโอกาส
ให๎องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนมีสํวนรํวมในการชํวยเหลือ การแก๎ไขปัญหา การสนับสนุนสํงเสริมและการสร๎างสรรค์
กิจกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัว พัฒนาศักยภาพของศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัวในทุกระดับให๎มีความ
พร๎อมและมีศักยภาพในการชํวยเหลือเด็กและครอบครัว
สังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล๎อมที่เป็นตัวกระตุ๎นและยั่วยุหลายด๎าน อันอาจกํอให๎เกิดปัญหาให๎กับผู๎เรียนซึ่งอยูํ
ในวัยที่กําลังพัฒนาทุกด๎านและควรได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เจริญงอกงามไปในทิศทางที่ถูก ประกอบกับ
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ในปัจจุบั นทําให๎นักเรียนและผู๎ปกครองเกิดความหํ างเหินไมํได๎อยูํรํวมกัน เนื่องจาก
ภาระหน๎าที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแตํละครอบครัว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎
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กําหนดนโยบายให๎สถานศึกษาทุกแหํงในสังกัดดําเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
เพื่อให๎นักเรียนทุกคนได๎รับการดูแลชํวยเหลือจากครูประจําชั้น และครูที่ปรึกษาอยํางทั่วถึง โดยมีผู๎ปกครอง ชุมชน
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวม อีกทั้งระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดําเนินงานที่มี
แบบแผนขั้น ตอนชัดเจนในการสํงเสริม พัฒนา ปูองกันและแก๎ไขปัญหาให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาอยํางเต็ม
ศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตํางระหวํางบุคคล โดยยึดหลักการมีสํวนรับผิ ดชอบ รํวมคิด รํวมปฏิบัติรํวมแก๎ไข
ปัญหาจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกฝุาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให๎มีทักษะการดํารงชีวิตอยูํในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วได๎อยํางมีความสุข
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ได๎ตระหนักและเห็นความสําคัญดังกลําว จึงได๎ดําเนินการพัฒ นาระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน ให๎มีประสิทธิภาพและเกิดการขับเคลื่อนอยํางตํอเนื่อง ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุํง
สํงเสริมให๎สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน
โดยมีก ารมอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบเป็ น รายบุค คล การสํ ารวจข๎อ มู ล นั ก เรีย นเป็ น รายบุ คคลด๎ ว ยวิ ธีก ารที่
หลากหลาย การคัดกรองและจําแนกเป็นกลุํมตามสภาพของผู๎เรียน จัดกิจกรรมปูองกัน และแก๎ไข และพัฒนา
ผู๎เรียนตามสภาพอยํางเหมาะสม การประเมินผลการปูองกัน แก๎ไข และพัฒนาผู๎เรียน การประสานและการสํงตํอ
การแก๎ไขและพัฒนาผู๎เรียนกับผู๎เกี่ยวข๎องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา
ดังนั้นเพื่อเป็นการสร๎างภูมิคุ๎มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให๎สามารถดํารงอยูํอยํางมีคุณคําทั้ง
ตํอตนเองและสังคม ปลอดภัยจากวิกฤตทั้งมวล โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จึงจัดทําโครงการจัดระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนเป็นโครงการตํอเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎โรงเรียนดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางเป็นระบบ โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มี
คุณภาพ บุคลากรในโรงเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชนและหนํวยงานภายนอกมีสํวนรํวมในการดําเนินงาน
2. เพื่อให๎นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือและสํงเสริมพัฒนาอยํางทั่วถึง เต็มตามศักยภาพ มีความ
สมบูรณ์ทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
3. เพื่อให๎นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือและสํงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความสมบูรณ์ทั้งด๎าน
รํางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู๎เรียนทุกคน ในระดับดี ร๎อยละ 80
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3.1.2 ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ๎านนักเรียนทุกคนและนําข๎อมูลระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน ไปใช๎ใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร๎อยละ 100
3.1.3 นักเรียนทุกคนได๎รับการสํงเสริมพัฒนา ดูแลชํวยเหลืออยํางทั่วถึงและตรงตามสภาพที่ เป็นจริง
ร๎อยละ 85
3.1.4. ผู๎ปกครอง คณะครู นักเรียน และผู๎เกี่ยวข๎อง มีความพึงพอใจตํอการปฏิบัติกิจกรรมระบบดูแล
ชํวยเหลือผู๎เรียน ร๎อยละ 85
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู๎เรียนทุกคน
3.2.2 ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ๎านนักเรียนทุกคนและนําข๎อมูลระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนไปใช๎ใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.3 นักเรียนทุกคนได๎รับการสํงเสริมพัฒนา ดูแลชํวยเหลืออยํางทั่วถึงและตรงตามสภาพที่ เป็นจริง
3.2.4 ผู๎ปกครอง คณะครู นักเรียน และผู๎เกี่ยวข๎อง มีความพึงพอใจตํอการปฏิบัติกิจกรรมระบบดูแล
ชํวยเหลือผู๎เรียน
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. ตั้งแตํงคณะกรรรมการรับผิดชอบงานระบบดูแล ตุลาคม 2563
2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาการดําเนินงานฯ
3. จัดทําแผนปฏิบัติงานระบบดูแลชํวยเหลือฯ
4. จัดทําคูํมือการปฏิบัติงานระบบการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนสําหรับครูที่ปรึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางกุลิสรา ครุฑหลวง
และคณะ

ขั้นดาเนินการ(DO)
พฤศจิกายน 2563 นางกุลิสรา ครุฑหลวง
1. ประชุมชี้แจงครูที่ปรึกษา
ถึง
และคณะ
2. ดําเนินการกิจกรรม ดังนี้
กันยายน 2564
2.1 กิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน ภาคเรียนแรกของ
ปีการศึกษา
2.2 กิจกรรมประชุมผู๎ปกครองนักเรียนภาคเรียน
ละครั้ง
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กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

2.3 กิจกรรมโฮมรูมทุกวันที่มีการทําการสอนกํอน
เข๎าเรียนในคาบแรกของวัน
2.4 กิจกรรมปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มี
คุณลักษณะไมํพึงประสงค์
2.5 กิจกรรมประชุมเครือขํายผู๎ปกครองภาคเรียนที่
1 และภาคเรียนที่
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
1. แตํงตั้งคณะกรรมการประเมิน
2. คณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
3. รายงานผล
ขั้นรายงาน (ACTION)
1. คณะกรรมการประสานงาน วิเคราะห์ข๎อมูลสรุป
และรายงานเสนอคณะกรรมการอํานวยการ
2. คณะกรรมการอํานวยการประชุมพิจารณา
เพื่อปรับปรุง พัฒนา
3. สรุปรายงานผลการดําเนินงานให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
ทราบ
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

มีนาคม 2564
และ
กันยายน 2564

นางกุลิสรา ครุฑหลวง
และคณะ

กันยายน 2564

นางกุลิสรา ครุฑหลวง
และคณะ

200,000.- บาท
บาท
บาท
บาท
200,000.- บาท
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กิจกรรมและคาชี้แจงการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 เยี่ยมบ้านนักเรียน
- คําพาหนะเหมาจํายสําหรับครูเดินทาง
ไปเยี่ยมบ๎านักเรียน
(นักเรียน 1,700 คน × 50 บาท)
- คําวัสดุจัดทําเอกสารเยี่ยมบ๎าน/
เอกสารโฮมรูม เชํน กระดาษ COPY,
กระดาษการ์ดปก180gA4 , กระดาษ A4
DoubleA, กระดาษกาวยํน,แผํนใส,
กระดาษโฟโต200g หมึกเครื่องปริ้น
CANONและหมึกเครื่องปริ้น เลเซอร์
Brotherฯลฯ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที1่
- คําวัสดุจัดทําปูายประชุม
- อาหารวํางและเครื่องดื่ม
สําหรับผู๎ปกครอง(1,700 คน×25 บาท)
- อาหารวํางและเครื่องดื่ม
สําหรับครู ภาคเช๎าและภาคบําย
(100 คน×25 บาท)
- อาหารกลางวันสําหรับครู
(100 คน×80 บาท)
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1
- คําวัสดุจัดทําปูายประชุม
- อาหารวํางและเครื่องดื่ม
สําหรับเครือขํายผู๎ปกครองและคณะครู(400
คน×25 บาท)

ประเภทงบประมาณ

งบดาเนินการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อุดหนุนรายหัว

85,000.-

อุดหนุนรายหัว
1,500.42,500.-

5,000.8,000.อุดหนุนรายหัว
1,500.-

10,000.-

20,000.
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กิจกรรมและคาชี้แจงการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2
- คําวัสดุจัดทําปูายประชุม
- อาหารวํางและเครื่องดื่ม
สําหรับเครือขํายผู๎ปกครองและคณะครู(400
คน×25 บาท)
กิจกรรมที่ 5 สรุปจัดทารูปเล่ม เหมาจ่าย
(จํานวน 42 ห๎อง× 7 เลํม =294 เลํม)

ประเภทงบประมาณ

งบดาเนินการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อุดหนุนรายหัว
1,500.-

10,000.อุดหนุนรายหัว

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
200,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการ
1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคนในระดับดี
ร๎อยละ 85 ในกิจกรรมตํอไปนี้
ประเมินความพึงพอใจ
 กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง
สัมภาษณ์
 กิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน
รายงาน
 กิจกรรมจัดเก็บข๎อมูล
คัดกรอง (SDQ)
 กิจกรรมคัดกรองข๎อมูลนักเรียน
- กลุํมปกติ
- กลุํมเสี่ยง
- กลุํมที่มีปัญหา
รายงาน
 จัดทําระบบสารสนเทศระดับห๎องเรียน
ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน
รายงาน
 จัดระบบชํวยเหลือตามภาวะเสี่ยงของ
นักเรียน (ดูแลชํวยเหลือตามสภาพปัญหาที่
แท๎จริง)

15,000.200,000.

-

เครื่องมือที่ใช้

แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบสัมภาษณ์
แบบรายงาน
แบบคัดกรอง (SDQ)

แบบรายงาน
แบบรายงาน
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โครงการ
TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไมํพึ่งยาเสพติด
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคาม
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 3, 4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาความเข๎มแข็งของระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุํ งสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามมาตรฐานผู๎เรียนให๎รู๎จักหํางไกลยาเสพติด รู๎จักการปกกันตนเองและผู๎อื่นให๎หํางไกลยาเสพติด รู๎จักโทษของยา
เสพติด รู๎จักการทํางานรํวมกันเป็นหมูํคณะฝึกการเป็นผู๎นําและผู๎ตามมุํงหมั่นทําประโยชน์ให๎กับสังคม
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีสุขภาพดีหํางไกลยาเสพติด มีคุณธรรมนําความรู๎สูํสังคมไทย
2.2 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนคบเพื่อนที่ดีมีความคิดสร๎างสรรค์ตัดสินใจและแก๎ปัญหาได๎
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมโครงการนี้เพื่อนการสนับสนุนให๎ทุกคนหํางไกลยาเสพติด
3.1.2นักเรียนทุกคนรู๎จักโทษของยาเสพติด
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1นักเรียนหํางไกลยาเสพติดมีความพึงพอใจในตนเองไมํหันหน๎าพึ่งพายาเสพติด
3.2.2นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเอง
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4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1.เสนอขออนุมัติการดําเนินงานแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ (DO)
1.ประชุมชี้แจงทบทวนการปฎิบัติงานของครูในกลุํม
2.แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3. ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 การประกวดร๎องเพลง
กิจกรรมที 2 อบรมยาเสพติด
กิจกรรมที 3 การแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด
กิจกรรมที่ 4 นํานักเรียนเข๎าแขํงขันระดับตํางๆภายใน
จังหวัด
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- ติดตามการดําเนินงานตามโครงการ
- ประเมินผลการดําเนินงาน
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประชุมผลการดําเนินงานและข๎อเสนอแนะรายงาน
ตํอไป

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

ระยะเวลา
มิถุนายน2564
มิถุนายน 2564

มิถุนายน กรกฎาคม
2564

ผู้รับผิดชอบ
นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคาม

นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคาม

สิงหาคม 2564

นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคาม

กันยายน 2564

นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคาม

5,000
5,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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งานรักษาวินัย และแก๎ไขพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ของนักเรียน งานปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา และปรับปรุงห๎องปกครอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 3, 4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 3
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุํงสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎เทําทันและสามารถปฏิบัติตนให๎พ๎นจากสิ่งเสพ
ติด สิ่งมอมเมาและอบายมุขตํางๆ รู๎จักวิธีดูแลรักษาตนเองให๎ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไมํ
รู๎ตัวจากโรคภัย จากอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท
ยาเสพติดเป็นปัญหาสําคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต๎องเรํงดําเนินการแก๎ไขอยํางจริงจัง ทั้งนี้
เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพรํระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได๎ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะสํงผล
กระทบตํอ การพัฒนาประเทศทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งทางด๎านการเมือง และความมั่นคง
ของประเทศ
โรงเรียนเป็นสํวนหนึ่งของชุมชนและสังคม นอกจากให๎ความรู๎ในด๎านตํางๆ แกํนักเรียนแล๎วยังต๎องมี หน๎าที่
รับผิดชอบดูแลสุขภาพพลานามัยให๎สมบูรณ์อยูํเสมอ แตํในสภาพปัจจุบันปัญหายาเสพติดซึ่งมาในรูปแบบ และ
วิธีการตําง ๆ แพรํหลายเข๎าไปสูํเยาวชนและสถานศึกษา ตําง ๆ มากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงมีความจําเป็น ที่จะหา
แนวทางปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดดังกลําวมิให๎เกิดขึ้น ในโรงเรียน ปัจจุบันนักเรียนยังขาดทักษะที่ดีในการ
ดําเนินชีวิต ไมํสามารถปฏิบัติตนให๎พ๎นจากภัยคุกคามตํางๆ เชํน สิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา อบายมุขเพื่อเป็นการแก๎ไข
ปัญหาและสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักการปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษ สิ่งมอมเมา ความรุนแรง อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎นักเรียนสามารถปฏิบัติตนให๎พ๎นจากพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ของนักเรียน
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2.2 เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักวิธีการปูองกันจากพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ของนักเรียน
2.3 เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ และรู๎จักการปูองกันเกี่ยวกับยาเสพติด
2.4 เพื่อให๎นักเรียนเกิดความตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติดในสังคมไทย
2.5 เพื่อปรับปรุงห๎องปกครองให๎ทันสมัยตํอนักเรียนและผู๎ปกครอง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมทุกคน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมทุกคน สามารถปฏิบัติตนและรู๎จักวิธีดูแลรักษาตนเองให๎
พ๎นจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา โรคภัย จากอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขตํางๆ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรที่ปฏิบัติ
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
ตุลาคม 2563
นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ (Do)
ปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
- ปรับปรุงห๎องปกครองให๎ทันสมัยตํอนักเรียนและผู๎ปกครอง
- กล๎องวงจรปิด สอดสํองดูแลพฤติกรรมนักเรียนไมํพึงประสงค์
คณะกรรมการ
พฤศจิกายน 2563 ถึง
- ชุดลําโพงขยายเสียงใช๎อบรมนักเรียน
งานรักษาวินัยฯ
กันยายน 2564
- วิทยุสื่อสารใช๎ติดตํอการดูแลนักเรียน
งานปูองกันและแก๎ไขฯ
- สื่อรณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหาสารเสพติด ภายในและ
ภายนอก ของสถานศึกษา
- อุปกรณ์บําเพ็ญประโยชน์นักเรียน
ขั้นตรวจสอบ (Check)
คณะกรรมการ
มีนาคม 2564 และ
ประเมินการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ พร๎อมวิเคราะห์ปัญหาการ
งานรักษาวินัยฯ
กันยายน 2564
ปฏิบัติงาน
งานปูองกันและแก๎ไขฯ
ขั้นรายงานและแก้ไขปรับปรุง(Acton)
กันยายน 2564
นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์
รายงานและปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํอง
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สํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสุกัญญา กุสุโมทย์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาความเข๎มแข็งของระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
1. หลักการและเหตุผล
คุณภาพผู๎เรียนที่สังคมต๎องการถูกระบุไว๎อยํางชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ
พ.ศ.2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 ระบุวํา “การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทย
ให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข” และในมาตรา 7 ระบุวํา “ในกระบวนการเรียนรู๎ต๎องมุํงปลูก
จิตสํานึกที่ถูกต๎องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รู๎จักรักษา และสํงเสริมสิทธิ หน๎าที่ เสรีภาพความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มี
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
รู๎จักรักษาผลประโยชน์สํวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสํงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู๎อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ รู๎จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ และเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง
จากนโยบายหลักเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2554 –2561) ที่ได๎กําหนด
เปูาหมายยุทธศาสตร์ข๎อ 3 คือ คนไทยใฝุดี กลําวคือ ต๎องมีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสํานึกและคํานิยมที่พึงประสงค์
เห็นแกํประโยชน์สํวนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย และจากทิศทางการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ได๎กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ไว๎ใน กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม สํานึก
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ความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนโยบายดังกลําวแล๎ว สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎กําหนดมาตรฐานการศึกษาให๎สถานศึกษาจัดการศึกษาให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว๎ตามแบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนในด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ตรงกับมาตรฐานที่ 1 ข๎อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพ การประกาศนโยบาย คํานิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) นั้น กําหนด
ขึ้นเพื่อมุํงหวังสร๎างประเทศไทยในอนาคตของให๎เข๎มแข็ง ซึ่งการที่ประเทศชาติจะเข๎มแข็งได๎ คนในชาติต๎องมี
ความเข๎มแข็งกํอน ดังนั้นจึงกําหนดคํานิยมหลักของคนไทยให๎ชัดเจนขึ้น เพื่อให๎คนไทยได๎ใช๎เป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตน
อีกทั้งจังหวัดพิจิตรได๎รับการประกาศให๎เป็นจังหวัดคุณธรรม และได๎มีการทํา ข๎อตกลง (MOU) รํวมกับ
หนํวยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม สูํการปฏิรูปประเทศไทย
จึงได๎จัดทําโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ โดยจัดกิจกรรมให๎กับผู๎เรียน เพื่อให๎
ผู๎เรียนมีคุณลักษณะตามตัวบํงชี้ และเป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว๎
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมและพัฒนานักเรียนให๎มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมํขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
2.2 เพื่อปลูกฝังให๎นักเรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทย
2.3 เพื่อสร๎างความตระหนักให๎นักเรียนยอมรับที่จะอยูํรํวมกับผู๎อื่นบนความแตกตํางและหลากหลาย
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1,600 คน มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ ที่
พึงประสงค์ผู๎เรียนร๎อยละ 88 มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมํขัด
กับ กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
3.1.2 ผู๎เรียนร๎อยละ 88 มีความภูมิในท๎องถิ่น และความเป็นไทย
3.1.3 ผู๎เรียนร๎อยละ 88 ยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและความหลากหลายเชิงคุณภาพ
3.2 ด๎านคุณภาพ
3.2.1 ผู๎เรียนคน มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์
3.2.2 ผู๎เรียนคน คุณลักษณะและคํานิยมที่ตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมํขัดกับ กฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
3.2.3 ผู๎เรียน ยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและความหลากหลายเชิงคุณภาพ
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4. วิธีการดาเนินการ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
- วางแผนการจัดกิจกรรมสํงเสริมและพัฒนาคุณธรรม
กันยายน - นางสุกัญญา กุสุโมทย์
จริยธรรมและคํานิยม นักเรียน
2563
- วางแผน การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
- วางแผนการสํงเสริมคํานิยม 12 ประการ
ขั้นดาเนินการ(DO)
ตุลาคม - นางสุกัญญา กุสุโมทย์
- ดําเนินการจัดกิจกรรมสํงเสริมและพัฒนาคุณธรรม
2563 – คณะกรรมการงาน
จริยธรรมและคํานิยม นักเรียน
ถึง
สํงเสริม
1. สร๎างแรงบันดาลใจ “คุณธรรมนําพาชีวิต ดี มีสุข”
กันยายน คุณธรรม จริยธรรม
2. ประกวดมารยาท(มารยาทงามตามแบบไทย)
2564 – ครูที่ปรึกษาทุก
3. กิจกรรมยกยํองเด็กดีมีคุณธรรม
ห๎องเรียน
4. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
–คณะกรรมการ
5. กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา
ดําเนินงาน
5.1 ประกวดเลํานิทานคุณธรรม
สํงเสริมคํานิยม 12
5.2 ประกวดสวดมนต์ทํานองสรภัญญะ
ประการ
5.3 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
5.4 การสํงเสริมคํานิยม 12 ประการ
6. การจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ในการสํงเสริม
การมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียนขั้น
- ดําเนินการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม
- ดําเนินการจัดกิจกรรมการสํงเสริมคํานิยม 12
ประการ
กันยายน - นางสุกัญญา กุสุโมทย์
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศกํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง 2564 – คณะกรรมการงาน
สํงเสริม
และแก๎ไขการดําเนินงาน
คุณธรรม จริยธรรม
กันยายน - นางสุกัญญา กุสุโมทย์
ขั้นรายงาน (ACTION)
2564
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

ผลที่เกิดขึ้น
ทราบนโยบายให๎สนองกล
ยุทธ์ของโรงเรียน และ
ทิศทางการศึกษาใน
อนาคต
- ผู๎เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
- โรงเรียนผํานการรับรอง
มาตรฐานที่ 2 ของ
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข๎อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงาน
/พัฒนางาน
สรุปและประเมินโครงการ
และแนวทางพัฒนา
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 สร๎างแรงบันดาลใจ “คุณธรรม
นําพาชีวิต ดี มีสุข”
วิทยากร 8 คน คนละ 800 บาท
กิจกรรมที่ 2 ประกวดมารยาท
(มารยาทงามตามแบบไทย)
การสํงเสริมคํานิยม 12 ประการ
- วิทยากร 2 คน คนละ 800 บาท
- คําเดินทาง
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมยกยํองเด็กดีมีคุณธรรม
- กระดาษการ์ดทําเกียรติบัตร
- ทุนการศึกษา
กิจกรรมที่ 4 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- เครื่องไทยธรรม ดอกไม๎ ธูป เทียน
กิจกรรมที่ 5 วันสําคัญทางพุทธศาสนา
- ประกวดเลํานิทานคุณธรรม
อุปกรณ์ วัสดุ คําจ๎าง
- ประกวดสวดมนต์ทํานองสรภัญญะ
- การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
- การสํงเสริมคํานิยม 12 ประการ

100,000
100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม

ประเภทงบประมาณ

ตอบแทน

เรียนฟรี 15 ปี

6,400

เรียนฟรี 15 ปี
เรียนฟรี 15 ปี

1,600

เรียนฟรี 15 ปี
เรียนฟรี 15 ปี
เรียนฟรี 15 ปี

วัสดุ/ครุภัณฑ์

10,000

เรียนฟรี 15 ปี
เรียนฟรี 15 ปี
เรียนฟรี 15 ปี
เรียนฟรี 15 ปี
เรียนฟรี 15 ปี

ใช้สอย

1,000
20,000
1,000
1,000

10,000
5,000
5,000
10,000
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โครงการ
ปรับปรุงระบบน้ําดื่มและน้ําใช๎บริโภค
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวรัชนี ชูเมือง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2, 5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
บริหารทั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุํงสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิด
สร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล โดยสนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการทํางานอาชีพ
สุจริต มีทักษะการจัดการรักการทํางาน ทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ สํงเสริมให๎นักเรียนมีศักยภาพสูงขึ้น ตระหนัก รู๎
คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
ดังนั้นการจัดระบบน้ําดื่มน้ําใช๎บริโภคให๎มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการเรียนรู๎ของนักเรียน เพื่อสํงเสริม
สุขอนามัยที่ดีมีคุณภาพเอื้อตํอการจัดการเรียนการสอนของครู นักเรียน และบุคลากรอื่นทั้งในและนอก ได๎ทํา
กิจกรรมเกิดประโยชน์คุ๎มคํา และประหยัด ตลอดจนมีสุขอนามัยที่ดี จําเป็นที่โรงเรียนต๎องสนับสนุนเพื่อให๎เกิดการ
ดําเนินการปรับปรุงระบบน้ําดื่ม น้ําที่ใช๎ในการบริโภค ที่ไมํสะอาด เนื่องจากระบบกรองน้ํามีปัญหาไมํสามารถ
กรอกให๎น้ําใสํสะอาดได๎ จําเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องดําเนินการซํอมระบบให๎ได๎ประสิทธิภาพใช๎งานได๎อยํางมีคุณภาพ เพื่อ
พัฒนางาน และสะท๎อนคํานิยมที่ประหยัดรักษาพลังงาน จึงได๎จัดทําโครงการนี้ขึ้นมา
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปรับปรุงระบบน้ําดื่มและใช๎บริโภคให๎ได๎ประสิทธิภาพมีคุณภาพที่พอเพียงตํอการให๎บริการแกํ นักเรียน
ครู และบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข๎องทั้งในและนอกสถานศึกษา
2.2 เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู๎ใช๎บริการน้ําดื่ม และใช๎บริโภค
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3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
ปรับปรุงเพิ่มระบบกรอกน้ํา จํานวน 8 จุด
3.2 เชิงคุณภาพ
ระบบเครื่องกรองน้ํามีประสิทธิภาพในการใช๎งานอยํางมีคุณภาพเพียงพอ
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1.ประชุมวางแผน จัดทําโครงการ
1 - 31 ต.ค. 2563
2.เสนอขออนุมัติโครงการ
ขั้นดาเนินการ(DO)
พ.ย.-ธ.ค. 2563
1.ดําเนินการจัดการปรับปรุงระบบน้ําดื่มและน้ําใช๎
บริโภค
ขัน้ ตรวจสอบ(CHECK)
ธ.ค.2563-ม.ค.2564
1.กํากับติดตามและประเมินผล
2.ตรวจสอบและประเมินผล
ขั้นรายงาน( ACTION )
1.สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติ ส.ค. 2564
การ
2.รับข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องเป็น
แนวทางในการดําเนินงาน พัฒนางานตํอไป
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

150,000
150,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรัชนี ชูเมือง
นางวิลาสินี อําพันพงษ์
นางสาวรัชนี ชูเมือง
นางวิลาสินี อําพันพงษ์
นางสาวรัชนี ชูเมือง
นางวิลาสินี อําพันพงษ์
นางสาวรัชนี ชูเมือง
นางวิลาสินี อําพันพงษ์

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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โครงการ
พัฒนาคุณธรรมสิ่งแวดล๎อมกับอาชีพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวรัชนี ชูเมือง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2, 5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุํงสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิด
สร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล โดยสนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการทํางานอาชีพ
สุจริต มีทักษะการจัดการรักการทํางาน ทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ สํงเสริมให๎นักเรียนมีศักยภาพสูงขึ้น ตระหนัก
รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด สร๎างสรรค์อาชีพ
ดังนั้นการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎จําเป็นต๎องบูรณาการการเรียนการสอน รู๎คุณคํา รํวม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม รักษาความสะอาด แยกขยะกํอนทิ้ง ใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา ด๎วยการใช๎หลัก 4 R
( Reduce ,Reuse, Recycle, Repair) กลําวคือ ต๎องลดการใช๎ทรัพยากรที่ไมํจําเป็น เป็นโทษตํอสิ่งแวดล๎อม
สํงเสริมให๎ใช๎ซ้ํา ในกลับมาใช๎ใหมํ ด๎วยการแปรรูปของตํางๆ และซํอมบํารุงรักษาของใช๎ให๎ใช๎อยํางยาวนานเกิด
ประโยชน์คุ๎มคํา สามารถสร๎างสรรค์อาชีพ ตํอยอดงานหรือนวัตกรรม ให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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จําเป็นที่โรงเรียนต๎องสนับสนุนให๎บุคลากรเห็นความสําคัญดังกลําว และเพื่อให๎เกิดการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมที่หลากหลายมีประสิทธิภาพ และรักษาสิ่งแวดล๎อมให๎ยั่งยืน สํงเสริมอาชีพ จึงได๎จัดทํา
โครงการนี้ขึ้นมา

2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร๎างทักษะนวัตกรรมและศึกษาดูงานในการพัฒนาอาชีพ
2.2 เพื่อให๎นักเรียนตระหนักการเกิดคุณธรรมในตนเองตํอสิ่งแวดล๎อมด๎วยการดูแล รักษา และตํอยอดเกิด
ความยั่งยืน
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 มีนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เข๎ารํวมพัฒนาทักษะอาชีพ จํานวน 50 คน
3.1.2 แหลํงเรียนรู๎ทักษะเชิงสรรค์ 1 หนํวย
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู๎เรียนและบุคลากรทางการศึกษาได๎ความรู๎ในการพัฒนาทักษะชีวิต สูํอาชีพอยําง
สร๎างสรรค์
3.2.2 ผู๎เรียน บุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎และปฏิบัติตนแบบอยํางที่ดี ใช๎พลังงาน อยําง
ประหยัดและคุ๎มคําอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน
3.2.3 ผู๎เรียนและบุคคลากรทางการศึกษาเกิดตระหนักรู๎ คิดและปฏิบัติ รํวมอนุรักษ์ทรัพยากร
พลังงานและสิ่งแวดล๎อม
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ขั้นเตรียมการ (PLAN)
1.ประชุมวางแผน จัดทําโครงการ
2.เสนอขออนุมัติโครงการ
ขั้นดาเนินการ(DO)
1. ดําเนินการจัดการเรียนการสอน

ระยะเวลา
ตุลาคม 2563
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน2563–
กันยายน 2564

ผู๎รับผิดชอบ
นางสาวรัชนี ชูเมือง
นางสาวสุกัญญา หนูทอง
นางภาณุวัฒน์ กุสุโมท
นางสาวรัชนี ชูเมือง
นางสาวสุกัญญา หนูทอง
นางภาณุวัฒน์ กุสุโมท
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ระยะเวลา

ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
1.กํากับติดตามและประเมินผล
กันยายน 2564
2.ตรวจสอบและประเมินผล
กันยายน 2564
ขั้นรายงาน (ACTION)
1.สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ กันยายน 2564
ในแผนปฏิบัติการ
2.รับข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจาก
ผู๎ที่เกี่ยวข๎องเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงาน พัฒนางานตํอไป
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 สนุกกับการเรียนรู๎
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎
กิจกรรมที่ 3 ตํอยอดความรู๎สูํห๎องเรียน
กิจกรรมที่ 4 รักต๎นไม๎
สร๎างทักษะอาชีพกับสิ่งแวดล๎อม
- เครื่องดื่มสมุนไพร
- EM ตํอยอดและจุลินทรีย์แสง
- สนุกกับงานชํางประดิษฐ์
- ปลูกและดูแล รักษาต๎นไม๎
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

ผู๎รับผิดชอบ
นางสาวรัชนี ชูเมือง
นางสาวสุกัญญา หนูทอง
นางภาณุวัฒน์ กุสุโมท
นางสาวรัชนี ชูเมือง
นางสาวรัชนี ชูเมือง
นางสาวสุกัญญา หนูทอง
นางภาณุวัฒน์ กุสุโมท

50,000
50,000

ประเภทงบประมาณ

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

-

2,500

47,500

-

2,500

47,500
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. ผู๎เรียนเป็นแกนนําห๎องเรียนฉลาดรู๎ ฉลาดทํา
ฉลาดเลือกเพื่อความปลอดภัยในการบริโภครักษา
สิ่งแวดล๎อมด๎วยการแยกขยะ จํานวน 40 คน
ห๎องเรียนละ 1 คน และคณะกรรมนักเรียน 5 คน
ครูและแมํบ๎าน 5 รวมทั้งหมด 50 คน
2. ผู๎เรียนเป็นสมาชิกธนาคารขยะฯอยํางตํอเนื่อง
ผํานนักเรียนแกนนํา
เชิงคุณภาพ
3. นักเรียน รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์พลังงานและ
พัฒนาสิ่งแวดล๎อม รักษาความสะอาด แยกขยะ
กํอนทิ้ง และ ใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา

วิธีการ

เครื่องมือ

-สมัครนักเรียนแกนนํา
จํานวน 40 คน
ห๎องเรียนจํานวนห๎อง
ละ 1 คน
- รับความรู๎จากศึกษาดู
งาน และอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ตระหนักรู๎
ตระหนักทํา
เลือกสร๎างอาชีพ
คุณธรรมสิ่งแวดล๎อม สูํ
ห๎องเรียน
-สรุปการดําเนินงาน
ตามโครงการ

- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบสังเกต
-แบบสรุปการดําเนินงานตาม
โครงการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู๎เข๎ารับการอบรมในคํายมีความรู๎และเข๎าใจในการเลือกที่จะปฏิบัติตนอยํางฉลาดรู๎เทําทันสังคมที่
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได๎อยํางถูกต๎อง ปลอดภัย โดยรักษาทรัพยากร ใช๎อยํางคุ๎มคํา ประหยัดพลังงานลด
ภาวะโลกร๎อนที่เกิดขึ้น
7.2 ผู๎เข๎ารับการอบรม ตํอยอดไปยัง พี่ เพื่อน น๎อง ให๎นําความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอครอบครัว
และชุมชนที่ตนอาศัยอยูํ
7.3 ผู๎เรียนและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นแกนนํามีความรู๎ รู๎คุณคําเกิดความตระหนักรักสุขภาพให๎
ปลอดภัยจากอาหารที่บริโภค รักษาสิ่งแวดล๎อม และสร๎างเครือขํายเพื่อนเตือนเพื่อน พี่เตือนน๎อง น๎อง
เตือนพี่ เพื่อน ให๎เกิดความตระหนักรู๎ และปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางมีคุณธรรม นําความรู๎ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สร๎างสรรค์อาชีพ ตํอยอดให๎ยั่งยืนทันตํอเหตุการณ์ในปัจจุบัน

227

228
โครงการ
ปรับปรุงพัฒนาห๎องน้ําและระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวรัชนี ชูเมือง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2, 5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุํงสํงเสริมให๎สถานศึกษาจัดบรรยากาศให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ ผู๎เรียน
สามารถพัฒนาได๎เต็มศักยภาพ มีทักษะการจัดการ รักการทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ สํงเสริมให๎นักเรียนมีศักยภาพ
สูงขึ้น และได๎รับความปลอดภัย รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ ผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
ดังนั้นการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎จําเป็นต๎องจัดสภาพบรรยากาศและสถานที่ที่เป็นแหลํง
เรียนรู๎ของนักเรียน ที่สํงผลตํอการพัฒนาทางสติปัญญา มีความสะดวกในการใช๎ห๎องน้ําอยํางปลอดภัยตํอชีวิต
จําเป็นที่โรงเรียนต๎องสนับสนุนให๎งบประมาณในการซํอมแซมปรับปรุงห๎องน้ําและการบริการความสะดวกการ
จัดการสิ่งปฏิกูลให๎เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได๎จัดทําโครงการนี้ขึ้นมา
2.วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงห๎องน้ําและการกําจัดสิ่งปฏิกูลให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎และมีความปลอดภัยใช๎งานอยํางมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
เชิงปริมาณ
ปรับปรุงห๎องน้ํา จํานวนหนึ่งหลัง
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เชิงคุณภาพ
ผู๎เรียน ผู๎ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษามีห๎องน้ําและระบบการ
ดูแลการให๎บริการมีความเหมาะสมและใช๎ประโยชน์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ขั้นเตรียมการ (PLAN)
1.ประชุมวางแผน จัดทําโครงการ
2.เสนอขออนุมัติโครงการ
ขั้นดาเนินการ (DO)
จ๎างเหมาปรับปรุงห๎องน้ํา
จ๎างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
1.กํากับติดตามและประเมินผล
2.ตรวจสอบและประเมินผล
ขั้นรายงาน (ACTION)
1.สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการใน
แผนปฏิบัติการ
2.รับข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
เป็นแนวทางในการดําเนินงาน พัฒนางานตํอไป
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

ระยะเวลา
ตุลาคม 2563
ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน2563–
กันยายน 2564

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรัชนี ชูเมือง

นางสาวรัชนี ชูเมือง

นางสาวรัชนี ชูเมือง
ธันวาคม 2563
กรกฎาคม 2564
นางสาวรัชนี ชูเมือง
กันยายน 2564

90,000
90,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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โครงการ
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายภาณุวัฒน์ กุสุโมทย์ นางสาวสุกัญญา หนูทอง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดกาi
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ มุํงสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิด
สร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุสมผล โดยสนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการทํางานอาชีพ
สุจริตมีทักษะการจัดการรักการทํางาน ทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ สํงเสริมให๎นักเรียนมีศักยภาพสูงขึ้น ตระหนัก รู๎
คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
ดังนั้นการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎จําเป็นต๎องบูรณาการการเรียนการสอนอยํางตระหนัก รู๎
คุณคํารํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม รักษาความสะอาด แยกขยะกํอนทิ้ง ใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํ า ด๎วยการใช๎
หลัก 3 Rs (Reduce, Reuse, Recycle) กลําวคือ ต๎องลดการใช๎ทรัพยากรที่ไมํจําเป็น เป็นโทษตํอสิ่งแวดล๎อม
สํงเสริมให๎ใช๎ซ้ํา นํากลับมาใช๎ใหมํ ด๎วยการแปรรูปของตํางๆ และซํอมบํารุงรักษาของใช๎ให๎ใช๎อยํางยาวนานเกิด
ประโยชน์คุ๎มคํา
จําเป็นที่โรงเรียนต๎องสนับสนุ นให๎บุคลากรเห็นความสําคัญดังกลําว และเพื่อให๎เกิดการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมที่หลากหลายมีประสิทธิภาพ และรักษาสิ่งแวดล๎อมให๎ยั่งยืน สํงเสริมความสะอาด สร๎าง
สื่อที่พอเพียง โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญํมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,725 คน ตระหนัก
ถึงความสําคัญของเรื่ องดังกลําวจึงจัดทําโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ” ขึ้นทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลู ก
จิตสํานึกการลดคัดแยกขยะและการนําขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํในโรงเรียน การรวบรวมขยะเพื่อสํงไปกําจัด
อยํางถูกต๎อง สร๎างระบบการเรียนรู๎ผํานกิจกรรมตํางๆ ขึ้น
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2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกระตุ๎นรณรงค์เสริมสร๎างจิตสํานึกและความรู๎ความเข๎าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะการ
แยกขยะและการนําขยะไปใช๎ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะ เพื่อนําไปกําจัดอยํางถูกวิธี ให๎กับ
สถานศึกษา
2.2 จัดกิจกรรมโดยใช๎นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎ และการมีสํวนรํวมของครูอาจารย์ นักเรียนและ
ชุมชนโดยรอบสถานศึกษา
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในโรงเรียนร๎อยละ 80 เข๎ารํวมกิจกรรมในโครงการ
“โรงเรียนปลอดขยะ”
3.2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของการของการลดการคัดแยก
ขยะและการนําขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํและนํามาใช๎ในชีวิตประจําวันรวมทั้งให๎ความรํวมมือใน
กิจกรรมจากโครงการโรงเรียนปลอดขยะที่โรงเรียนจัดทําขึ้น
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขัน้ เตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับกลุํมงานบริหาร
ทั่วไป
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให๎คณะครู นักเรียน หรือ
ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ
2. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่จัด
กิจกรรม
3. ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การให๎ความรู๎

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
ถึง มิถุนายน 2564

นายภาณุวัฒน์ กุสุโมทย์,
นางสาวสุกัญญา หนูทอง
และกลุํมงานบริหารทั่วไป

พฤศจิกายน 2563
ถึง กันยายน 2564

นายภาณุวัฒน์ กุสุโมทย์,
นางสาวสุกัญญา หนูทอง
และกลุํมงานบริหารทั่วไป
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ความเข๎าใจในเรื่องขยะ
กิจกรรมที่ 2 การลด การใช๎ซ้ํา และคัดแยกนํากลับมา
ใช๎ประโยชน์ (3Rs)
กิจกรรมที่ 3 ธนาคารขยะ/ฐานการเรียนรู๎ขยะบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศ กํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การ
ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องขยะ
กิจกรรมที่ 2 การลด การใช้ซ้า และคัด
แยกนากลับมาใช้ประโยชน์ (3Rs)
กิจกรรมที่ 3 ธนาคารขยะ/ฐานการ
เรียนรู้ขยะบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

ระยะเวลา

นายภาณุวัฒน์ กุสุโมทย์,
นางสาวสุกัญญา หนูทอง
และกลุํมงานบริหารทั่วไป

พฤศจิกายน 2563
ถึง กันยายน 2564
กันยายน 2564

10,000
10,000

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุนรายหัว

ผู้รับผิดชอบ

นายภาณุวัฒน์ กุสุโมทย์ และ
นางสาวสุกัญญา หนูทอง

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
1,000
1,000

อุดหนุนรายหัว

-

1,000

2,000

อุดหนุนรายหัว

-

2,000

3,000
-

10,000
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โครงการ
คลินิกสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวิไล ปานแสง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาผู๎เรียนตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร มีความจําเป็นต๎องพัฒนาในทุกด๎านพร๎อมๆกัน ได๎แกํ ด๎าน
ความรู๎ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งด๎านสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะด๎านสุขภาพอนามัย มี
ความสําคัญอยํางยิ่ง เนื่องจากหากนักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งรํางกายและจิตใจก็พร๎อมที่จะได๎รับการพัฒนาได๎ทุก
ด๎าน สมกับคําขวัญของอนามัยโลกที่วํา“ จิตใจที่สมบูรณ์ อยูํในรํางกายที่แข็งแรง ”
ดังนั้น โรงเรียนยังต๎องให๎บริการด๎านสุขภาพอนามัยแกํ ครูและบุคลากรของโรงเรียนด๎วยเชํนกัน
2.วัตถุประสงค์
2.1เพื่อจัดบริการรักษาพยาบาลเบื้องต๎นให๎แกํ นักเรียน ครูและบุคลากร
2.2เพื่อปรับปรุงด๎านอุปกรณ์ และสถานที่ ให๎มีความเหมาะสมและพร๎อมที่จะให๎บริการ
ด๎านสุขภาพอนามัย
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ให๎บริการรักษาพยาบาลเบื้องต๎นแกํนักเรียน ครูและบุคลากรร๎อยละ 100
3.2 เชิงคุณภาพ
ให๎บริการด๎านสุขภาพอนามัยเป็นที่พึงพอใจของผู๎รับบริการร๎อยละ 90
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4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
ประชุมคณะกรรมการงานเลขานุการฝุายเพื่อชํวยกันวาง
แผนการดําเนินการ
ขั้นดาเนินการ(DO)
นําเสนอโครงการและดําเนินการตามแผนที่วางไว๎
กิจกรรมที่ 1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช๎ในการดําเนินงาน
ให๎บริการ
กิจกรรมที่ 2 จัดหายาเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต๎น
กิจกรรมที่ 3 บริจาคโลหิต
กิจกรรมที่ 4 ตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากรภายใน
โรงเรียน
กิจกรรมที่ 5 การรณรงค์เพื่อสุขภาพและจัดปูายนิเทศ
เกี่ยวกับสุขภาพ
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
สํารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการเป็น
ระยะ
ขั้นรายงาน (ACTION)
ประเมินผลความพึงพอใจของผู๎รับบริการสรุปรายงาน ตรวจ
ความบกพรํองเพื่อเตรียมวางแผนในการแก๎ไขในครั้งตํอไป
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

ระยะเวลา
ต.ค. 63

ผู้รับผิดชอบ
นางวิไล ปานแสง
นางสุกัญญา กุสุโมทย์
น.ส.ชลธิชา ยศสอน

ต.ค. 63–
30 ก.ย. 2564

ต.ค. 63–
30 ก.ย. 2564
ต.ค. 63–
30 ก.ย. 2564

20,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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โครงการ
พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวนันทวัน ดิสสงค์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 6
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่.................
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
งานประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่มีการติดตํอสื่อสารที่จําเป็นรูปแบบหนึ่ง เพื่อเผยแพรํความรู๎ ขําวสาร ข๎อมูล และ
เรื่องราวตํางๆจากสถาบัน องค์กร หนํวยงาน ชุมชน แหลํงข๎อมูล ความเคลื่อนไหวตํางๆให๎บุคลากรภายในโรงเรียนได๎
รับรู๎ โดยใช๎วิธีการที่แตกตํางกันในหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังต๎องจัดทําข๎อมูล ขําวสาร กิจกรรม ผลงานของ
นักเรียน ครู และโรงเรียน ประชาสัมพันธ์เผยแพรํโดยผํานสื่อที่หลากหลายไปยังภายนอก สามารถสร๎างความรู๎ ความ
เข๎าใจ เกิดความนิยม เลื่อมใสศรัทธา และมีทัศนคติที่ดี ในการบริหารงานของโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ
ดังนั้นงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ตระหนักถึงความสําคัญของการประชาสัมพันธ์ เพื่อให๎การจัด
ระบบงานประชาสัมพันธ์สามารถดําเนินงานเป็นรูปธรรมอยํางตํอเนื่อง และชัดเจน จึงจําเป็นต๎องวางแผนจัดโครงการ
และบุคลากรรับผิดชอบ ตลอดจนการใช๎สื่อ และเทคโนโลยีที่มีอยูํ ดําเนินงานประชาสัมพันธ์ได๎อยํางครอบคลุม ครบวงจร
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร กิจกรรม และผลงานของโรงเรียนไปยังสถาบัน องค์กร หนํวยงาน ชุมชน รับทราบ
ความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง ความสําเร็จของโรงเรียน สามารถสร๎างภาพพจน์ ความเลื่อมใส และทัศนคติที่ดีเกิด
ประโยชน์แกํโรงเรียน
2.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร กิจกรรม เรื่องราวตํางๆ เหตุการณ์ปัจจุบันที่มีประโยชน์ และมีสาระจาก
ภายในและภายนอกโรงเรียนให๎บุคลากรได๎รับรู๎ในรูปแบบตํางๆ
2.3 เพื่อจัดระบบงานประชาสัมพันธ์ดําเนินงานเป็นรูปธรรมอยํางตํอเนื่อง และชัดเจน
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3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชน ผู๎ปกครอง และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ร๎อยละ 90 ได๎รับการ
บริการข๎อมูลขําวสารและการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต๎องชัดเจน
3.1.2 ผู๎เกี่ยวข๎องหรือผู๎มีสํวนรํวมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 75 อยูํในระดับดี
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ชุมชน ผู๎ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
บุคคลภายนอก มีสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน และมีสํวนรํวมในจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพได๎มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และได๎รับข๎อมูลขําวสารและกิจกรรมของโรงเรียนอยํางตํอเนื่อง
3.2.1 โรงเรียนดําเนินงานประชาสัมพันธ์อยํางเป็นระบบ ชัดเจนและตํอเนื่องอยํางมีคุณภาพ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมการ (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนเพื่อการดําเนินกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ (DO)
ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมตั ิ
กิจกรรมที่ 1 จัดทําขําวประชาสัมพันธ์กิจกรรมตํางๆ
ลงในเพจ Facebook และเว็บไซต์ของโรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 จัดทําวารสารต๎นแก๎วประจําปีของ
โรงเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมที่ 3 จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
กิจกรรมที่ 4 จัดปูายนิเทศ/แผํนพับประชาสัมพันธ์
ข๎อมูลขําวสาร
ขั้นนิเทศติดตามผล (CHECK)
กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
แก๎ไขการดําเนินงาน
ขั้นสรุปและประเมินผล (ACTION)
1. ประเมินผลความพึงพอใจ และการได๎รับบริการของ
ครู บุคลากรนักเรียน และผู๎ที่มสี ํวนเกี่ยวข๎อง
2. สรุปรายงานผลโครงการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนันทวัน ดิสสงค์

ตุลาคม 2563
ถึงพฤศจิกายน 2563
นางสาวนันทวัน ดิสสงค์

พฤศจิกายน 2563
ถึงกันยายน 2564

พฤศจิกายน 2563
ถึง กันยายน 2564

นางสาวนันทวัน ดิสสงค์

นางสาวนันทวัน ดิสสงค์
กันยายน 2564
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5,000
บาท
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
บาท
5.3 เงินระดมทรัพยากร
บาท
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
บาท
รวมงบประมาณที่ได้รับ
5,000 บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภท
การใช้งบประมาณ
งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 1 จัดทําขําวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตํางๆ ลงในเพจ Facebook และ
เว็บไซต์ของโรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 จัดทําวารสารต๎นแก๎วประจําปี
ของโรงเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมที่ 3 จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
กิจกรรมที่ 4 จัดปูายนิเทศประชาสัมพันธ์
ข๎อมูลขําวสาร
- กระดาษ A4
อุดหนุนรายหัว
5,000
- กระดาษสี
- กระดาษโฟโต๎อิงค์เจ็ท
- หมึกเติมเครื่องพิมพ์
- สื่อข๎อมูลความรู๎
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
5,000
5,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ร๎อยละ 90 ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
สัมภาษณ์
ชุมชน ผู๎ปกครอง และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ได๎รับการบริการ
ข๎อมูลขําวสารของงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ร๎อยละ 75 ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ประเมินความพึงพอใจ
ชุมชน ผู๎ปกครอง และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจใน
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้
แบบสัมภาษณ์

แบบประเมินความพึงพอใจ
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โครงการ
สํงเสริมวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีไทย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหาร
ทัว่ ไป
1. หลักการและเหตุผล
คุณภาพผู๎เรียนที่สังคมต๎องการถูกระบุไว๎ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ระบุวํา “การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย
จิ ตใจ สติปั ญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจ ริยธรรมและวัฒ นธรรมในการดํา รงชีวิต สามารถอยูํ รํว มกับ ผู๎ อื่นได๎ อยํางมี
ความสุข” และมาตร 7 ระบุวํา “ในกระบวนการเรียนรู๎ต๎องมุํงปลูกจิตสํานึกที่ถูกต๎องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู๎จักรักษาและสํงเสริมสิทธิหน๎าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย
ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู๎จักรักษาผลประโยชน์สํวนรวมและของ
ประเทศชาติ รวมทั้งสํงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ความความรู๎
อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู๎จักพึ่งตนเอง มี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์และเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง”
เพื่อให๎ การพัฒ นาคุณภาพผู๎เรีย นของนักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ได๎เป็นไปตามเปูาหมายที่ระบุ ไว๎ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 และ มาตรา 7 งานวัน
สําคัญ กลุํมงานบริหารทั่วไปจึงได๎จัดทํา โครงการวันสําคัญ ขึ้น เพื่อสนองตอบตํอพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และสนองตํอกลยุทธ์โรงเรียน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และคํานิยมอันดีงาม
2.2 เพื่อให๎ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได๎แสดงความจงรักภักดีตํอชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์
2.3 เพื่อให๎ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีสํวนรํวมในการดํารงไว๎ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม
รักความเป็นไทย และสร๎างจิตสํานึกในการรักท๎องถิ่นและประเทศชาติ
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจ ในระดับ
มาก
3.1.2 นักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร๎อยละ 85
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมมีความพึงพอใจในระดับมาก
3.2.2 นักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคํานิยมที่ ดีงาม
ตระหนักเห็นความสําคัญ แสดงความจงรักภักดีตํอชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมี สํวนรํวมดํารงไว๎ ซึ่ง
วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทย
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ (PLAN)
-ประชุมชี้แจงโครงการ
-ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกําหนดแนวปฏิบตั ิ
-ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
ขั้นดาเนินการ (DO)
นําเสนอโครงการและดําเนินการตามแผน ดังนี้
1. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ๎าสุทิดาฯ
2. วันไหว๎ครู
3. กิจกรรมแหํเทียนวันเข๎าพรรษา
4. กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณฯ

ระยะเวลา
ต.ค. 63

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์

นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์
3 มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
5-7 ก.ค. 64
27 ก.ค. 64
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กิจกรรม
5. กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ
6. กิจกรรมวันลอยกระทง
7. กิจกรรมวันพํอแหํงชาติ
8. กิจกรรมทําบุญตักบาตรวันขึน้ ปีใหมํ
ขั้นนิเทศติดตามผล (CHECK)
1. ติดตามประเมินผลแตํละกิจกรรม
2. รายงานผลกิจกรรม
ขั้นสรุปและประเมินผล (ACT)
ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียน
สรุปรายงานผลโครงการ

ระยะเวลา
10 ส.ค. 64
พ.ย. 64
4 ธ.ค. 64
28 ธ.ค. 64
ต.ค. 64 – ก.ย. 64

15 ส.ค. 64 – 30
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์

นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
20,000
บาท
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
บาท
5.3 เงินระดมทรัพยากร
บาท
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
บาท
รวมงบประมาณที่ได้รับ
20,000 บาท
งบดาเนินการ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
ประเภทงบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
กิจกรรมที่ 1 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
อุดหนุนรายหัว
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
กิจกรรมที่ 2 วันไหว้ครู
อุดหนุนรายหัว
กิจกรรมที่ 3 แห่เทียนวันเข้าพรรษา
อุดหนุนรายหัว
กิจกรรมที่ 4 เฉลิมพระชนมพรรษา
อุดหนุนรายหัว
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์
กิจกรรมที่ 5 วันแม่แห่งชาติ
อุดหนุนรายหัว
กิจกรรมที่ 6 วันลอยกระทง
อุดหนุนรายหัว
กิจกรรมที่ 7 วันพ่อแห่งชาติ
อุดหนุนรายหัว
กิจกรรมที่ 8 ทาบุญตักบาตรวันปีใหม่
อุดหนุนรายหัว
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
20,000
-

ค่าวัสดุ
3,000
2,000
2,000
3,000
5,000
5,000
20,000
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โครงการ
การสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางอัจฉรา ตุ๎มสุวรรณ
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1,2
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราที่ ๒๙ ให๎สถานศึกษา
รํวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท๎องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพสถาบันการศึกษา สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น สํงเสริมความเข๎มแข็ง ของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู๎ภายในชุมชนเพื่อให๎ชุมชนมี
จัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู๎ ข๎อมูลขําวสารและรู๎จักเลือกสรร ภูมิปัญญาและวิทยากรตําง ๆ เพื่อพัฒนา
ชุมชนให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและความต๎องการรวมทั้งวิธีการสนับสนุนให๎มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนา
ระหวํางชุมชนกับโรงเรียน โดยสอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ที่วํา “มุํงจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ ก๎าวสูํความเป็นสากล เน๎นคุณธรรมนําความรู๎ มีทักษะพื้นฐานงานอาชีพ โดยใช๎กระบวนการ
การบริหารแบบมีสํวนรํวม” เพื่อเป็น
การสํงเสริมความสัมพันธ์และความรํวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาจึง
ได๎จัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎ชุมชนได๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2.2 เพื่อให๎โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได๎บรรลุตามมาตรฐานและเปูาหมายที่กําหนด
2.3 เพื่อให๎ชุมชนเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการของโรงเรียนในระดับดี ร๎อยละ 80
3.1.2 นักเรียน ครู ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตํอการดําเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับดี ร๎อยละ 80
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางโรงเรียน ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน
3.2.2 โรงเรียนประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเปูาหมายที่กําหนด
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ (PLAN)
ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นดาเนินการ (DO)
นําเสนอโครงการและดําเนินการตามแผนที่วางไว๎
1. กิจกรรมให๎บริการชุมชน
2. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3. กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อสํงเสริม
การจัดการศึกษารํวมกับชุมชน
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
1. ติดตามประเมินผลแตํละกิจกรรม
2. รายงานผลกิจกรรม
ขัน้ รายงาน (ACTION)
ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียน
สรุปรายงานผลโครงการ

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 63

นางอัจฉรา ตุ๎มสุวรรณ

ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64

นางอัจฉรา ตุ๎มสุวรรณ

1 ม.ค. 64–15 ส.ค. 64

นางอัจฉรา ตุ๎มสุวรรณ

15 ส.ค. 64–30 ก.ย.64

นางอัจฉรา ตุ๎มสุวรรณ
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ให๎บริการชุมชน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมที่ 3 ระดมทรัพยากรเพื่อ
สํงเสริมการจัดการศึกษารํวมกับชุมชน
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

15,000
15,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบดําเนินการ
ประเภทงบประมาณ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ
อุดหนุนรายหัว
10,000
อุดหนุนรายหัว
3,000
อุดหนุนรายหัว

-

-

2,000

15,000

-

-

15,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ร๎อยละ 80 ของผู๎ปกครองและชุมชน
มีความพึงพอใจตํอการให๎บริการ
ของโรงเรียน
ร๎อยละ 80 ของนักเรียน ครู ผู๎ปกครองและชุมชนมี
ความพึงพอใจตํอการดําเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีการประเมิน
ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช๎
แบบประเมิน

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมิน
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โครงการ
พัฒนาระบบโภชนาการอาหารของโรงอาหาร
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวรัชนี ชูเมือง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2, 5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุํงสํงเสริมให๎สถานศึกษาจัดบรรยากาศให๎เอื่อตํอการเรียนรู๎ ผู๎เรียนสามารถ
พัฒนาได๎เต็มศักยภาพ อีกทั้งการแพรํระบาดของไวรัสโคโรนา -19 จําเป็นเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องเฝูาระวัง เว๎นระยะหํางทาง
สังคม ประกอบกับพื้นที่ภายในโรงอาหารมีความจํากัดลดความแออัด และสํงเสริมให๎นักเรียนมีศักยภาพสูงขึ้น ทานอาหาร
ให๎ครบ5หมูํ จําเป็นต๎องมาใช๎บริการในโรงอาหาร และได๎รับความปลอดภัย ลดพื้นที่เสี่ยง ปูองกันการแพรํระบาดของไวรัส
โคโรนา -19
ดังนั้นระบบงานโภชนาการของโรงอาหารดําเนินจัดทําโต๏ะทานอาหารให๎กับนักเรียนอยํางทั่วถึงและปลอดภัยซึ่ง
เป็นการเกิดประโยชน์ตํอผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ จึงได๎จัดทําโครงการนี้ขึ้นมา
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดทําโต๏ะรับประทานอาหารให๎กับนักเรียน
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎ที่อาศัยประโยชน์และปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา-19 ด๎วยการเว๎นระยะหํางทาง
สังคม ด๎วยการลดพื้นที่แออัดในการอยูํรวมกัน
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
ชุดโต๏ะเก๎าอี้เพื่อนั่งรับประทานอาหาร จํานวน 10 ชุด
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3.2 เชิงคุณภาพ
ผู๎เรียน ผู๎ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจที่มีโต๏ะ เก๎าอี้ เพียงพอ
เหมาะสมกับการเข๎าใช๎ในพื้นที่ของโรงอาหาร ได๎อยํางปลอดภัยด๎วยการเว๎นระยะหํางทางสังคมได๎
ประสิทธิภาพ ตามมาตรการปูองกันการแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ขั้นเตรียมการ (PLAN)
1.ประชุมวางแผน จัดทําโครงการ
2.เสนอขออนุมัติโครงการ
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ดําเนินการจัดหาวัสดุสร๎างโต๏ะฯโรง
อาหาร
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
1.กํากับติดตามและประเมินผล
2.ตรวจสอบและประเมินผล
ขั้นรายงาน (ACTION)
1.สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
ในแผนปฏิบัติการ
2.รับข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจาก
ผู๎ที่เกี่ยวข๎องเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงาน พัฒนางานตํอไป

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2563
ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน2563–
กันยายน 2564

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรัชนี ชูเมือง
นางสาวรัชนี ชูเมือง

นางสาวรัชนี ชูเมือง
กันยายน 2564

กันยายน 2564

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

นางสาวรัชนี ชูเมือง

8,000
8,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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โครงการ
หมวกนิรภัยใสํเต็มร๎อย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชัยณรงค์ ฉายศรี
ลักษณะโครงการ
โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2, 3, 5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
ปัญหาอุบัติภัยบนท๎องถนนนั้นเป็นปัญหาสําคัญของทุกประเทศทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณการ
วําในแตํละปีมีผู๎ เสียชีวิตทั่วโลกกวํา 1.2 ล๎านคน บาดเจ็บและพิการกวํา 50 ล๎านคน ในจํานวนดังกลําวนี้ เป็นเด็กและ
เยาวชนจํานวนมาก และอุบัติเหตุกวําร๎อยละ 90 เกิดกับผู๎ใช๎รถจักรยานยนต์บนท๎องถนนความสําคัญของเรื่องนี้ ทําให๎
องค์การสหประชาชาติ ต๎องจัดการประชุมที่กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย ในระหวํางวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2552 เพื่อ
รํวมกันผลักดันให๎ปัญหาอุบัติเหตุจราจรบนท๎องถนนเป็นวาระสําคัญที่ทุกประเทศจะต๎องให๎ความสําคัญและเรํงดําเนินการ
แก๎ไขโดยตั้งเปูาลดผู๎เสียชีวิตลง 1 ใน 2 ของทศวรรษหน๎า
รัฐบาลไทยได๎ประกาศให๎ปี พ.ศ.2554-2563 เป็นทศวรรษแหํงความปลอดภัยทางถนนและรณรงค์สํงเสริมการ
สวมหมวกนิรภัย 100% เนื่องจากในแตํละปีมีคนไทยบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นจํานวนมาก สํวนใหญํ
เป็นผู๎ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งครึ่งหนึ่งของผู๎เสียชีวิตเกิดจากบาดเจ็บที่ศีรษะอยํางรุนแรงเนื่องจากไมํสวมหมวกนิรภัย
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมจังหวัดพิจิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต41เปิดสอนในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีอายุระหวําง 13-18 ปี จากการสํารวจพบวํานักเรียนจํานวน
337 ค น ม า
โรงเรียนโดยรถจักยานยนต์จําแนกเป็นผู๎ขับขี่ 235คน และผู๎โดยสาร 102 คน ในจํานวนทั้งหมดนี้สวมหมวกนิรภัยเป็น
ประจําขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ 219 คนคิดเป็นร๎อยละ 64.98 ซึ่งนับวํามีจํานวนน๎อยและนําเป็นหํวงอยําง
ยิ่งตํอความปลอดภัยหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นบนท๎องถนน
จากนโยบายของรัฐบาลและสภาพปัญหาดังกลําว ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
มีความหํวงใยในความปลอดภัยของนักเรียนจึงได๎จัดทําโครงการ “หมวกนิรภัย ใสํให๎เต็มร๎อย” ขึ้น
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2.วัตถุประสงค์
2.4 เพื่อสร๎างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่
2.5 เพื่อรณรงค์ให๎นักเรียนสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่
2.6 เพื่อรณรงค์ให๎นักเรียนใช๎รถใช๎ถนนอยํางถูกกฎจราจรและปลอดภัย
2.7 เพื่อสร๎างการรับรู๎เรื่องความปลอดภัยทางถนนระหวํางโรงเรียนกับชุมชน
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.4 นักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จํานวน 1,625 คน
3.1.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จํานวน 100 คน
3.1.6 ชุมชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.4 ครูและนักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่นักเรียนที่นํา
รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนสวมหมวกนิรภัยทุกคน
3.2.5 นักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สามารถใช๎รถใช๎ถนนได๎อยํางถูกกฎจราจรและปลอดภัย
3.2.6 ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
- ประชุมวางแผน จัดทําโครงการ
- เสนอขออนุมัติโครงการ
ขั้นดาเนินการ(DO)
- ดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
 กิจกรรมที่ 1 ปลูกจิตคิดกํอนขับ
 กิจกรรมที่ 2 รํวมด๎วยชํวยกัน
 กิจกรรมที่ 3 เตือนตัดพัฒนา
 กิจกรรมที่ 4 ทําดีมีรางวัล
 กิจกรรมที่ 5 หํวงใยชุมชน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
ถึง พฤศจิกายน 2563

นายชัยณรงค์ ฉายศรี

พฤศจิกายน 2564
ถึง สิงหาคม 2564

นายชัยณรงค์ ฉายศรี
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ทั้งกํอนและหลังการดําเนินงาน
- รับข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานพัฒนางานตํอไป
ขั้นรายงาน (ACTION)
-ประเมินผลการดําเนินงานพร๎อมจัดทํารายงานผล

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1เงินอุดหนุนรายหัว
3,000
5.2เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 5.3เงินระดมทรัพยากร
5.4เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
3,000
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ปลูกจิตคิดกํอนขับ
- ปูายไวนิลรณรงค์
กิจกรรมที่ 2 รํวมด๎วยชํวยกัน
กิจกรรมที่ 3 เตือนตัดพัฒนา
กิจกรรมที่ 4 ทําดีมีรางวัล
กิจกรรมที่ 5 หํวงใยชุมชน
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2563
ถึง สิงหาคม 2564

นายชัยณรงค์ ฉายศรี

กันยายน 2564

นายชัยณรงค์ ฉายศรี

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุนรายหัว

3,000

ระยะเวลา

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
3,000
-

-

3,000
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โครงการ
ซํอมแซมยานพาหนะ ชําระคําประกันภัยรถยนต์และน้ํามันเชื้อเพลิง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชัยณรงค์ ฉายศรี
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2, 5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนมีรถยนต์ เครื่องสูบน้ํา รถตัดหญ๎า เพื่อใช๎ในการเดินทางไปราชการและปรับสภาพแวดล๎อมของโรงเรียน
และบริเวณตําง ๆ ของโรงเรียนจําเป็นต๎องอยูํในสภาพพร๎อมที่จะใช๎งานทางราชการ นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีการใช๎จํายคํา
ซํอมแซมยานพาหนะและชําระคําประกันภัยรถยนต์ที่ให๎บริการแกํบุคลากรของโรงเรียน
ดังนั้นจึงจําเป็นต๎องมีการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช๎ในรถยนต์ เครื่องสูบน้ํา รถตัดหญ๎า ของโรงเรียนให๎ใช๎งานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ และซํอมแซมยานพาหนะและชําระคําประกันภัยรถยนต์อยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎บุคลากรของโรงเรียนใช๎ใน
เดินทางไปราชการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมมีสภาพภูมิทัศน์ที่ สะอาด สวยงาม รํมรื่น
เป็นที่ประทับใจแกํผู๎ที่พบเห็น
2.2 เพื่อให๎โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมมียานพาหนะติดตํอประสานงานได๎สะดวก
2.3 เพื่อบํารุงและซํอมแซมยานพาหนะและชําระคําประกันภัยรถยนต์ของโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 มีรถยนต์ ใช๎ในการเดินทางไปราชการตํางๆได๎ เป็นอยํางดี
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3.1.2 มีเครื่องสูบน้ํา รถตัดหญ๎า ใช๎ในการปรับสภาพแวดล๎อมของโรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 การใช๎รถยนต์ ใช๎ในการเดินทางไปราชการตํางๆได๎ มีสภาพพร๎อมที่ใช๎งาน
3.2.2 การใช๎เครื่องสูบน้ํา รถตัดหญ๎า ใช๎ในการปรับสภาพแวดล๎อมของโรงเรียน มีสภาพพร๎อมที่
ใช๎งาน
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ (PLAN)

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม 63

ผู้รับผิดชอบ

นายชัยณรงค์ ฉายศรี

1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ (DO)
นําเสนอโครงการและดําเนินการตามแผน ดังนี้
1. ซํอมแซมยานพาหนะ
2. ชําระคําประกันภัยรถยนต์
3. น้ํามันเชื้อเพลิง

ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
1. ติดตามประเมินผลแตํละกิจกรรม
2. รายงานผลกิจกรรม

ขั้นรายงาน (ACTION)
ประเมินผลความพึงพอใจ
สรุปรายงานผลโครงการ

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

ตุลาคม 2563
ถึง กันยายน 2564

นายชัยณรงค์ ฉายศรี

ตุลาคม 2563
ถึง กันยายน 2564

นายชัยณรงค์ ฉายศรี

ตุลาคม 2563
ถึง กันยายน 2564

นายชัยณรงค์ ฉายศรี

150,000
150,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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261
โครงการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบมัลติมีเดียในโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 5,6
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1,2
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยี และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหาร
บริหารงานทั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู๎เรียนจะมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู
มากขึ้น ในการสืบค๎นข๎อมูล การดําเนินกิจกรรมตําง ๆ ที่จัดขึ้นนั้นล๎วนมีความเกี่ยวข๎องกับงานโสตทัศนูปกรณ์ทั้งสิ้น อาทิ
เชํน การถํายภาพกิจกรรมของนักเรียน ข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎ในห๎องโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียงกลางแจ๎งในการจัดกิจกรรม
ตําง ๆ อีกทั้งยังเป็นการให๎บริการตํอชุมชนในเรื่องการให๎สถานที่ในการจัดอบรมตําง ๆ เพื่อสนองตอบความต๎องการของ
ผู๎เรียน
ดังนั้นการเตรียมสภาพอุปกรณ์และห๎องโสตทัศนูปกรณ์ให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งานเสมอนั้นถือเป็นสิ่งจําเป็นในการ
ให๎บริการด๎านการจัดการเรียนการสอนและบริการชุมชน งานโสตทัศนูปกรณ์จึงได๎จัดทําโครงการนี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 บันทึกภาพกิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมด๎านตําง ๆ ของโรงเรียน
2.2 เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนเกิดความพึงพอใจในการรับบริการงานโสตทัศนูปกรณ์
3.1.2 ร๎อยละ 80 ของครูเกิดความพึงพอใจในการรับบริการงานโสตทัศนูปกรณ์
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3.1.3 ร๎อยละ 80 ของผู๎รับบริการภายนอกเกิดความพึงพอใจในการรับบริการงานโสตทัศนูปกรณ์
3.2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียน ครู และผู๎รั บบริการภายนอกได๎เข๎าถึงบริการงานโสตทัศนูปกรณ์ ในการใช๎อุปกรณ์เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการให๎บริการในด๎านตํางๆ
3.2.2 นักเรียนได๎รับการเรียนรู๎การใช๎เทคโนโลยี อุปกรณ์ตํางๆ ในงานโสตทัศนูปกรณ์ สามารถนําไปใช๎ในการ
เรียนการสอน และนําไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับกลุํมงานบริหาร
ทั่วไป
ขั้นดาเนินการ (DO)
ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศ กํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร

100,000
-

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

พฤศจิกายน 2563
ถึง กันยายน 2564

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

พฤศจิกายน 2563
ถึง กันยายน 2564

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

กันยายน 2564

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

บาท
บาท
บาท
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264
โครงการ
ปรับปรุง ซํอมแซม ตกแตํงภูมิทัศน์โรงเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายภูเบศ ภวัตพิบูล
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 25 ที่วํา “รัฐต๎องสํงเสริม
การดําเนินงานและการจัดแหลํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได๎แกํห๎องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ แหลํงข๎อมูลและ
แหลํงเรียนรู๎อื่น ๆ อยํางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ” และอีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให๎รํมรื่น สวยงามเอื้อตํอ
การจัดการเรียนรู๎ กํอสร๎างหรือซํอมแซมถนนที่ใช๎สําหรับการสัญจรไปมาที่ชํารุด ให๎ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นงานอาคารสถานที่ ได๎เล็งเห็นความสําคัญของภูมิทัศน์ที่ใช๎สําหรับการใช๎เพื่อการพักผํอนและเป็นแหลํง
เรียนรู๎เพื่อการเรียนการสอน ให๎เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน
2.2 เพื่อให๎สภาพแวดล๎อมที่มีคลองดาดบริเวณชายขอบรั้วโรงเรียนให๎มีสภาพที่สวยงาม และใช๎เป็นจุด
ของนักเรียนและใช๎ในการเสริมการเรียนการสอนนอกห๎องเรียน
2.3 เพื่อซํอมแซมอุปกรณ์ไฟฟูาภายในโรงเรียน
2.4 เพื่อมีปูายบอกทางที่สามารถอํานวยความสะดวกผู๎มาติดตํอ

พักผํอน
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3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 พัฒนาปรับปรุง ให๎คุณครูและผู๎มารับบริการโรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎นอกห๎องเรียน
3.1.2 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ทุกคน ได๎รับความสะดวก
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม มีการพัฒนาภูมิทัศน์สวยงามรํมรื่น
3.2.2 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม มีแหลํงเรียนรู๎ในและนอกห๎องเรียน
4. วิธีการดาเนินการ
รายการกิจกรรม
ระยะเวลา
ผู๎รับผิดชอบ
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1 ธันวาคม 2563
นายภูเบศ ภวัตพิบูล
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
นายภิรมย์ จันทรสมบัติ
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
นายเศรษพงษ์ ศรีสารคราม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม
นายไพโรจน์ กองกี
ขั้นดาเนินการ (DO)
1 ธันวาคม 2563
นายภูเบศ ภวัตพิบูล
ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
– 31 กันยายน 2564 นายภิรมย์ จันทรสมบัติ
กิจกรรมที่ 1 ภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน ปูาย
นายเศรษพงษ์ ศรีสารคราม
บอกทาง สัญลักษณ์ ปูายสารสนเทศ ฯลฯ
นายไพโรจน์ กองกี
กิจกรรมที่ 2 ซํอมอุปกรณ์ ไฟฟูาอุปกรณ์แสงสวําง
ในห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ และห๎องอื่นๆ
กิจกรรมที่ 3 จัดทําสนามวอลเลํบอลชายหาด
กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงห๎องเรียนนําอยูํ
กิจกรรมที่ 5 ซํอมแซมปรับปรุงห๎องน้ําครู นักเรียน
กิจกรรมที่ 6 ซํอมแซมหลังคาอาคาร 1
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
1 ธันวาคม 2563
นายภูเบศ ภวัตพิบูล
กับกับ ดูแล ควบคุมการดําเนินการให๎เป็นไปตาม – 31 กันยายน 2564 นายภิรมย์ จันทรสมบัติ
แผน
นายเศรษพงษ์ ศรีสารคราม
นายไพโรจน์ กองกี
ขั้นรายงาน (ACTION)
31 กันยายน 2564 นายภูเบศ ภวัตพิบูล
ประเมินผลการดําเนินการและสรุปผลรายงานตํอ
นายภิรมย์ จันทรสมบัติ
ฝุายบริหาร
นายเศรษพงษ์ ศรีสารคราม
นายไพโรจน์ กองกี
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ภูมิทัศน์รอบบริเวณ
โรงเรียน ป้ายบอกทาง สัญลักษณ์ ป้าย
สารสนเทศ ฯลฯ
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมอุปกรณ์ ไฟฟ้า
อุปกรณ์แสงสว่าง ในห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ และห้องอื่นๆ
กิจกรรมที่ 3 จัดทาสนามวอลเล่บอล
ชายหาด
กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงห้องเรียนน่าอยู่

300,000
300,000

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุนรายหัว

คําตอบแทน

คําใช๎สอย

คําวัสดุ

-

-

-

-

-

-

11,000

-

-

35,000

-

-

80,000

-

-

120,000

-

-

300,000

30,000

อุดหนุนรายหัว

อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว

กิจกรรมที่ 5 ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้า
ครู นักเรียน
กิจกรรมที่ 6 ซ่อมแซมหลังคาอาคาร 1

อุดหนุนรายหัว

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

300,000

6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจในการรับ
บริการอยูํระดับมาก – มากที่สุด

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อุดหนุนรายหัว

24,000

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ แบบประเมินความพึงพอใจ
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โครงการ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนารีรัตน์ วรศิลป์ นายภัทรคุณ บุญดุฉาว
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ……………
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ……………
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 4
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ……………
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 ด๎านการพัฒนาวิชาชีพครู
กลุ่มบริหาร
งานบุคคล
1. หลักการและเหตุผล
นโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบของรัฐบาล ในการพัฒนาครูเพื่อสร๎างกระบวนการเรียนรู๎อยําง
มีคุณคําให๎เกิดคุณภาพตํอตัวเด็กอยํางแท๎จริง สร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางครู ผู๎ปกครอง และเด็ก เพื่อให๎เด็กเรียนรู๎
อยํางมีความสุข วางแผนพัฒนาครูอยํางเป็นระบบ ตลอดจนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุํงสํงเสริมให๎ครูเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาผู๎เรียนให๎เต็มศักยภาพ เชื่อวําการเรียนรู๎เกิดได๎ทุกเวลาและสถานที่ รู๎และสามารถเชื่อมโยง
เปูาหมายและมาตรฐานการเรียนรู๎ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรสถานศึกษา เข๎าใจกระบวนการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช๎และมีสํวนรํวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปัจจัยหนึ่งที่เป็นหัวใจสําคัญยิ่งคือ ศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษา เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน
สถานศึกษาเป็นหนํวยงานทางการศึกษาที่มีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ความสามารถ ตามมาตรฐาน
การศึกษา จําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถ เพื่อนํามาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการ
สอนให๎กับผู๎เรียนได๎ตรงตามเปูาหมายเพื่อปลูกฝังให๎ผู๎เรียนได๎มีทักษะชีวิตที่ดีงาม เป็นผู๎ใหญํทีมีคุณภาพตํอไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษา ฝุายบริหารงานบุคคลจึงได๎จัดทําโครงการการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโดยการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อนําบุคลากรสูํการ
เปลี่ยนแปลง จะได๎มีวิสัยทัศน์ที่กว๎างไกล และนําวิทยาการหรือนวัตกรรมใหมํ ๆ จากการเข๎ารับการประชุม อบรม
สัมมนา และศึกษาดูงาน กลับมาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
2.2 เพื่อให๎ครูและบุคลากรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมได๎รับพัฒนาอยํางตํอเนื่อง และให๎เห็นถึงศักยภาพ
สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช๎ในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิง
ประจักษ์
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผํานการพัฒนา
3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาร๎อยละ 80 มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิง
ประจักษ์
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.7 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผํานการพัฒนา และสามารถนําไปพัฒนาตนเอง
3.2.8 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ (DO)
- ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 ประชุม อบรม สัมมนา
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศกํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563

นางนารีรัตน์ วรศิลป์
นายภัทรคุณ บุญดุฉาว

พฤศจิกายน 2563
ถึง กันยายน 2564

นางนารีรัตน์ วรศิลป์
นายภัทรคุณ บุญดุฉาว

มีนาคม 2564
ถึง กันยายน 2564
กันยายน 2564

นางนารีรัตน์ วรศิลป์
นายภัทรคุณ บุญดุฉาว
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประชุม อบรม สัมมนา
- คําลงทะเบียน คําเบี้ยเลี้ยง
คําเดินทาง คําที่พัก
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน
- คําเบี้ยเลี้ยง คําเดินทาง
คําที่พัก
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

500,000
500,000

ประเภทงบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
นางนารีรัตน์ วรศิลป์
นายภัทรคุณ บุญดุฉาว

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

อุดหนุนรายหัว

-

-

200,000

อุดหนุนรายหัว

-

-

300,000

500,000

-

-

500,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผํานการพัฒนา การรายงานผลการ
พัฒนา
-ครูและบุคลากรทางการศึกษาร๎อยละ80 มีขวัญ การตอบการรายงานผล
กําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิง การพัฒนา
ประจักษ์
-ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผํานการพัฒนา แบบสอบถาม
และสามารถนําไปพัฒนาตนเอง

เครื่องมือ
แบบรายงานผลการพัฒนา
แบบสอบถาม
แบบรายงานผลการพัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนา

271

272
ชื่อโครงการ
การจ๎างบุคลากรและลูกจ๎างชั่วคราว
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวลําใย ทองใบ
ลักษณะโครงการ
โครงการใหมํ โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 ด๎านการพัฒนาวิชาชีพครู
กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

ตัวบํงชี้ยํอยที่ …………
ตัวบํงชี้ยํอยที่ …………
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 4
ตัวบํงชี้ยํอยที่ …………

1.หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น พื้น ฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึก ษา พ.ศ. 2559 ที่เน๎นให๎
สถานศึกษามีมาตรฐาน ประกอบด๎วย คุณภาพของผู๎เรียน กระบวนการบริหารการจัดการของผู๎บริห ารสถานศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ และระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพและจุดเน๎น
6 ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ด๎านครู เพื่อแก๎ปัญหาครูไมํครบชั้น สอนไมํตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญ
และกําลังใจ จึงมีความจําเป็นที่ต๎องมีการสํงเสริม สนับสนุนให๎มีการพัฒนาการเรียนการสอนในการแก๎ปัญหาการขาด
แคลนครูและบุคลากรสนับสนุนด๎านตําง ๆ ของโรงเรียน ฝุายบริหารงานบุคคลจึงได๎จัดทําโครงการการจ๎างบุคลากรและ
ลูกจ๎างชั่วคราวขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนครูและลูกจ๎างชั่วคราว
2.2. เพื่อให๎การจัดการเรียนการสอนให๎กับนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3. เพื่อโรงเรียนมีความสะอาดเรียบร๎อยและปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
3.เป้าหมาย
3.1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ลูกจ๎างชั่วคราว ตําแหนํงครู จํานวน 9 คน (ภาษาจีน 1 คน ภาษาญี่ปุน 1 คน สังคมฯ 3 คน
คณิตศาสตร์ 2 คน แนะแนว 1 คน ภาษาไทย 1 คน และคอมพิวเตอร์ 1 คน)
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3.1.2 ลูกจ๎างชั่วคราว จํานวน 8 คน (นักการภารโรง 4 คน แมํบ๎าน 3 คน พนักงานรักษาความปลอดภัย
1 คน)
3.2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.9 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให๎กับนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
3.2.10 โรงเรียนมีความสะอาดเรียบร๎อยและปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ตํอนักเรียน
4.วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
- วางแผนสํารวจจํานวนข๎าราชการครูและบุคลากรตามเกณฑ์
ก.ค.ศ.และคํานวณจํานวนการขาดเกณฑ์/เกินเกณฑ์
- ประสานงานการจัดการเรียนการสอนกับกลุํมบริหารวิชาการ
- ประเมินผลงานลูกจ๎างชั่วคราวตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
ขั้นดาเนินการ (DO)
- ตํอสัญญาลูกจ๎างชั่วคราวที่ผํานเกณฑ์การประเมินตามจํานวน
การขาดเกณฑ์
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
-ประเมินผลงานงานลูกจ๎างชั่วคราวตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
ขั้นรายงาน (ACTION)
- สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

สิงหาคม 2563

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

สิงหาคม 2563
กันยายน 2563

นางสาวศรีนวล ขิระนะ
นางสาวศรีนวล ขิระนะ

ตุลาคม 2563–
กันยายน 2564

นางสาวลําใย ทองใบ

กันยายน 2564

นายรัชพล ครุฑหลวง
นายรัชพล ครุฑหลวง

กันยายน 2564

5.กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินบํารุงการศึกษา (คําจ๎างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ)
เงินบํารุงการศึกษา (คําสอนคอมพิวเตอร์)
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
1,880,000.-

680,000.1,089,600.110,400.บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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งบบุคลากร
กิจกรรมสาคัญ
การจ้างบุคลากรและลูกจ้างชั่วคราว
- ตํอสัญญาลูกจ๎างชั่วคราวที่ผํานเกณฑ์การ
ประเมินตามจํานวนการขาดเกณฑ์
จัดจ๎างลูกจ๎างชั่วคราวที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ
จัดจ๎างลูกจ๎างชั่วคราวสอนรายวิชา
คอมพิวเตอร์
รวมงบดาเนินการ
6. การประเมินผล

ประเภทงบประมาณ

เงินเดือน
และคําจ๎าง

อุดหนุนรายหัว

680,000

บํารุงการศึกษา

1,089,600

บํารุงการศึกษา

110,400

1,880,000

1,880,000

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ
6.1.1 ลู ก จ๎ า งชั่ ว คราว ตํ า แหนํ ง ครู จํ า นวน 9 คน
(ภาษาจีน 1 คน ภาษาญี่ปุน 1 คน สังคมฯ 3
คน คณิ ต ศาสตร์ 2 คน แนะแนว 1
คน
ภาษาไทย 1 คน และคอมพิวเตอร์ 1 คน)
6.12 ลูกจ๎างชั่วคราว จํานวน 8 คน (นักการภารโรง
4 คน แมํบ๎าน 3 คน พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 1 คน)
6.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ
6.2.1 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให๎กับนักเรียน
เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
6.2.2 โรงเรียนมีความสะอาดเรียบร๎อยและปลอดภัย มี
บรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ตํอนักเรียน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

แตํงตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

แบบประเมินลูกจ๎าง
ชั่วคราว

การกรอกข๎อมูล
เกณฑ์การสอน
สังเกตและแบบ
บันทึกเวร

เกณฑ์การสอนตามที่
ก.ค.ศ. กําหนด
แบบบันทึกเวรประจําวัน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
7.2 โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่เอื้อตํอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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โครงการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2.2
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
แผนงานและงานประกันคุณภาพ
1. หลักการและเหตุผล
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นระบบที่สถานศึกษาสร๎างความมั่นใจแกํผู๎รับบริการ ทั้งผู๎เรียน
ผู๎ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรหรือสถานประกอบการที่รับผู๎เรียนเข๎าศึกษาตํอหรือทํางาน วําสถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาให๎มีคุณภาพได๎ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด ผู๎สําเร็จการศึกษามีความรู๎ความสามารถ มีทักษะ และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากําหนด และสังคมคาดหวัง สามารถดํารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข รวมทั้งสร๎างประโยชน์ให๎แกํครอบครัวและชุมชน ตามความเหมาะสม ด๎วยการบริหารจัดการที่คุณภาพ ทั้งองค์กร
โดยใช๎หลักการมีสํวนรํวม บุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครูและผู๎บริหารตระหนักถึงเปูาหมาย คือ ผลประโยชน์ที่เกิดกับ
ผู๎เรียนเป็นอันดับแรก ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเป็นกลไกสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ผู๎เกี่ยวข๎องสามารถตรวจสอบได๎ และถูกกําหนดให๎สถานศึกษาทุกแหํงต๎องดําเนินการ
ตามที่กําหนดไว๎ในพระราชบัญญัติการบัญญัติการศึกษาแหํงาติ และประกาศกฎกระทรวง
ดังนั้น งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุํ มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ตระหนักถึง
ความสําคัญ จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให๎มีความก๎าวหน๎า สามารถ
สร๎างความมั่นใจให๎กับนักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนได๎
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2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมให๎สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.2 เพื่อสํงเสริมให๎สถานศึกษามีการจัดทํารายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางเป็นระบบ
2.3 เพื่อสํงเสริมการจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2.4 เพื่อสํงเสริมให๎สถานศึกษามีความพร๎อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาและสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนา
ตํอไปได๎
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีความสําเร็จ และเผยแพรํได๎ อยูํในระดับ
ร๎อยละ 100
3.1.2 การดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มี
ความสําเร็จทุกโครงการ ร๎อยละ 80
3.1.3 การจัดทําระบบข๎อมูล วางแผนการใช๎สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ร๎อยละ 80
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
อยํางตํอเนื่อง
3.2.2 มีการนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกและภายในสถานศึกษาไปใช๎
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
3.2.3 สามารถจัดทํารายงานประจําเพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาได๎
ตรงตามกําหนดเวลา
3.2.4 พัฒนาห๎องแสดงผลงาน ของครูและนักเรียน ให๎มีความสวยงาม และสงํางาม
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
กําหนดบทบาทหน๎าที่ในการดําเนินงานของคณะกรรมการ
และวางแผนการดําเนินงาน

ระยะเวลา
มกราคม 2564

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์
นางสาวละออง คิมอิ๋ง
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ประเมินคุณภาพภายในทั้งระบบ ของโรงเรียนเพื่อ
หาแนวทางพัฒนาและปรับปรุง ครั้งที่ 1
2. การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรวบรวมผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
3. ประเมินคุณภาพภายในทั้งระบบ ของโรงเรียนเพื่อ
หาแนวทางพัฒนาและปรับปรุง ครั้งที่ 2
4. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรวบรวมผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
5. จัดทํารายงานประจําปี เพื่อรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพภายในสถานศึกษาตํอต๎นสังกัด
6. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อกําหนดมาตรฐาน
การศึกษา
7. ประเมินคุณภาพภายในทั้งระบบของโรงเรียนเพื่อ
หาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง ครั้งที่ 3
8. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรวบรวมผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
นิเทศและประเมินผลการดําเนินงานของงานทุกฝุาย
และทุกกลุํมสาระฯ จากการแสดงผลงาน
ขั้นรายงาน (ACTION)
1. สรุปและประเมินโครงการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
กุมภาพันธ์ 2564 – นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์
สิงหาคม 2564
นางสาวละออง คิมอิ๋ง

กันยายน 2564

นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์
นางสาวละออง คิมอิ๋ง

กันยายน 2564

นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์
นางสาวละออง คิมอิ๋ง
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 จัดทารายงานประจาปี
- เข๎าเลํมรายงาน
กิจกรรมที่ 2 จัดแสดงผลงานรับการ
นิเทศติดตาม
- ปูาย
- วัสดุ/อุกปรณ์สํานักงาน
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

ประเภทงบประมาณ

10,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

อุดหนุนรายหัว

1,500

อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
10,000

3,000
4,500

5,500
5,500

6. การประเมินผล
ตัวบํงชี้ความสําเร็จ
วิธีการ
- ร๎อยละของความสําเร็จในการกําหนดมาตรฐาน
- สอบถาม
การศึกษา
- ร๎อยละของโครงการที่ได๎ดําเนินการตามแผนพัฒนา - รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ
- ร๎อยละของการจัดทําข๎อมูล สารสนเทศ
- สอบถาม

เครื่องมือ
- แบบสอบถาม
- รายงานผลโครงการ
- แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นระบบที่เป็นมาตรฐาน มีข๎อมูลสารสนเทศที่นําเชื่อถือและ
นําไปใช๎ประโยชน์ได๎
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โครงการ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวละออง คิมอิ๋ง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมี ประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
แผนงานและงานประกันคุณภาพ
1. หลักการและเหตุผล
ระบบงานสารสนเทศเป็นข๎อมูลสารสนเทศมีความสําคัญมาช๎านาน ยิ่งในยุคปัจจุบันและอนาคต ยิ่งมีความสําคัญ
เพิ่มมากขึ้น เพราะในยุคนี้ได๎ชื่อวําเป็นยุคข๎อมูลขําวสารมีความรวดเร็ว แพรํกระจายอยํางกว๎างขวาง จนสามารถรับรู๎กันได๎
ทันทีทั่วโลก เนื่องจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศถึงขีดที่จะชํวยประมวลผลได๎อยํางรวดเร็ว และสํงผํานไปยังที่ตํางๆ
ได๎อยํางทันที เทคโนโลยีได๎อาศัยวิทยาการด๎านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารโทรคมนาคมนําสมัยเป็นตัวนํา ในทางการศึกษา
เองก็มองเห็นความสําคัญของระบบข๎อมูลและสารสนเทศมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นสํวนสําคัญสูงยิ่งตํอการตัดสินใจในการ
ดําเนิ น งานตํางๆ ชํ ว ยให๎ การตัดสิ น ใจถูกต๎อง วางแผนดํา เนินงานได๎เหมาะสม เพื่อให๎ เกิดผลดี ตํอการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษา
ดังนั้น งานสารสนเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ตระหนักถึงความสําคัญ จึงจัดทําโครงการนี้
ขึ้น พัฒนาระบบสารสนเทศภายในของสถานศึกษา ให๎มีความก๎าวหน๎า สามารถสร๎างความมั่นใจให๎กับนักเรียน ผู๎ปกครอง
และชุมชนได๎
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมการจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2.2 เพื่อสํงเสริมให๎สถานศึกษามีข๎อมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษา

282
2.3 เพื่อสํงเสริมให๎สถานศึกษามีความพร๎อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาและสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนา
ตํอไปได๎
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 การจัดทําระบบข๎อมูล วางแผนการใช๎สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ร๎อยละ 100
3.1.2 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีความสําเร็จ และเผยแพรํได๎ อยูํในระดับ
ร๎อยละ 100
3.1.3 การดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มีความสําเร็จทุกโครงการ
ร๎อยละ 80
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพข๎อมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
3.2.2 มีการนําผลการประเมินคุณภาพข๎อมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษาไปใช๎วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม

ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2563

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวละออง คิมอิ๋ง
นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์

ขั้นดาเนินการ (DO)
9. ประเมินคุณภาพภายในทั้งระบบข๎อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนเพื่อหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุง
ครั้งที่ 1
10. การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานระบบสารสร
เทศภายในสถานศึกษา เพื่อรวบรวมผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน

พฤศจิกายน 2563 – นางสาวละออง คิมอิ๋ง
สิงหาคม 2564
นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์
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กิจกรรม/ขั้นตอน
11. ประเมินคุณภาพภายในทั้งระบบข๎อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนเพื่อหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุง
ครั้งที่ 2
12. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานระบบสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา เพื่อรวบรวมผลการประเมิน
คุณภาพภายใน
13. ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศและประเมินผลการดําเนินงานของงานทุกฝุาย
และทุกกลุํมสาระฯ จากการกรอกข๎อมูลสารสนเทศ

กันยายน 2564

นางสาวละออง คิมอิ๋ง
นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์

ขั้นรายงาน (ACTION)
2. สรุปและประเมินโครงการ
3. จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ

กันยายน 2564

นางสาวละออง คิมอิ๋ง
นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

2,000
-

2,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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โครงการ
กิจกรรมควบคุมภายใน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวนภาพร สิงห์รา
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 4, 5
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
แผนงานและประกันคุณภาพ
1.หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน แผํนดินด๎วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ได๎
กําหนดให๎สํวนราชการทั้งในระดับหนํวยรับการตรวจ และระดับหนํวยงานยํอย จัดวางระบบควบคุมภายใน ให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด ทั้งนี้เพื่อสร๎างความเชื่อมั่นอยํางสมเหตุสมผลตํอหนํวยงาน ที่กํากับดูแล และตํอสาธารณชนวําการ
ดําเนินงานของหนํวยงาน จะมีระบบวิธีการในการกํากับดูแล ควบคุม และติดตามผลให๎สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์อยําง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จึงจัดโครงการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2564
ซึง่ ต๎องรายงานผลตํอระดับหนํวยรับตรวจต๎นสังกัดตํอไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎โรงเรียนมีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามมาตรฐานที่กําหนด และ เป็นไป
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน วําด๎วยการการกําหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 ข๎อ 6
2.2 เพื่อให๎โรงเรียนสามารถรายงานผลการควบคุมภายในตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ตลอดทั้งมีการดําเนินการ
ตามแผนการปรับปรุง และมีการติดตามผลเป็นไปตามงวดระยะเวลาอันเหมาะสม
2.3 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของหนํวยตรวจสอบภายในของโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพ
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3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 บุคลากรที่รับผิดชอบกลุํมงานทั้ง 7 กลุมํ งาน คือ กลุํมงานบริหารวิชาการ กลุมํ บริหารงบประมาณ กลุมํ
บริหารทั่วไป กลุมํ บริหารงานบุคคล กลุมํ บริหารแผนงานและประกัน กลุมํ บริหารอาคารสถานที่ กลุํมบริหารกิจการ
นักเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 กลุมํ งานทั้ง 7 กลุํมงาน คือ กลุํมงานบริหารวิชาการ กลุมํ บริหารงบประมาณ กลุมํ บริหารทั่วไป กลุมํ
บริหารงานบุคคล กลุมํ บริหารแผนงานและประกัน กลุํมบริหารอาคารสถานที่ กลุํมบริหารกิจการนักเรียน มีการ
ดําเนินการอยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
ขั้นเตรียมการ (PLAN)
1.ศึกษานโยบายของโรงเรียนสระหลวง
พิทยาคมในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับโครงการ
1 ต.ค. – 10 ต.ค.2563
2.ศึกษาผลการดําเนินงานปีที่ผํานมา
3.ศึกษาบริบทและความเป็นไปได๎ของโครงการ
4.จัดทําโครงการ เสนอตํอฝุายบริหาร
ขั้นดาเนินการ (DO)
-ประชุมคณะทํางานเพื่อชี้แจงโครงการและ
1 ต.ค. 2563– 30 กันยายน 2564
ดําเนินงานจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
ผู๎บริหารและเจ๎าของโครงการ นิเทศการ
30 กันยายน 2564
ติดตามการดําเนินงานและคอยอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินกิจกรรมของผู๎เกี่ยวข๎อง
ให๎เป็นไปตามภาระงานที่โครงการกําหนด
ขั้นรายงาน (ACTION)
1.สรุปและประเมินโครงการ
30 กันยายน 2564
2.จัดทํารายงานโครงการฯ นําเสนอฝุายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนภาพร สิงห์รา

นางสาวนภาพร สิงห์รา

นางสาวนภาพร สิงห์รา

นางสาวนภาพร สิงห์รา
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288
โครงการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
แผนงานและประกันคุณภาพ
1. หลักการและเหตุผล
กระบวนการวางแผนเป็นการกําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององค์กร เน๎นกระบวนการ
และจุดมุํงหมายรวมที่หนํวยงานหรือองค์กรมุํงหวังให๎เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะชํวยให๎ก ารบริหารและการจัดการ
ขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 แก๎ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงได๎เน๎นให๎หนํวยงานภาครัฐมี
การใช๎แผนกลยุทธ์ของสํวนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให๎ทุกหนํวยงานมีแนวทางและทิศทางที่
ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได๎
ทั้งนี้ เพื่อให๎การดําเนินงานพร๎อมรับกับความเปลี่ยนแปลงและตํอเนื่อง โรงเรียนจึงต๎องมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2564 ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เพื่อเป็นการกําหนดทางเลือก
หรือแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน รวมทั้งการกําหนดวิธีการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํให๎เกิดประโยชน์สูงสุดไว๎ลํวงหน๎า แผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการนํากลยุทธ์ไปสูํการปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว๎และนําไปสูํ
เปูาหมายเดียวกัน คือความสําเร็จอยํางมีประสิทธิภาพ
จากความสําคัญดังกลําว จึงได๎จัดทําโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2564 ของ โรงเรียนสระ
หลวงพิทยาคม
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2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม มีกรอบและแนวทางใช๎ในการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย
สอดคล๎องกับความต๎องการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2.2 เพื่อให๎การดําเนินงานตามโครงการของแตํละฝุาย กลุํมสาระการเรียนรู๎ และงานตํางๆของโรงเรียน
เป็นไปอยํางมีระเบียบและสนองตํอนโยบาย
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ร๎อยละ 100 ของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง มีสํวนรํวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
2564
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม มีแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2564 เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการศึกษา ได๎สอดคล๎องกับความต๎องการของนโยบายโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. วางแผนการจัดทําปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
2564
2. แตํงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 2564
ขั้นดาเนินการ (DO)
- ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมที่ 2 จัดทํารูปเลํมแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2564

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563

นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์
นางสาวอัญชลี มํวงแจํม

ตุลาคม 2563
นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์
ถึง พฤศจิกายน 2563 นางสาวอัญชลี มํวงแจํม
และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง

ตุลาคม 2563

นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศกํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงาน
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

3,000
3,000

ระยะเวลา
ถึง ธันวาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอัญชลี มํวงแจํม

ธันวาคม 2563
นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์
นางสาวอัญชลี มํวงแจํม

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2564
กิจกรรมที่ 2 จัดทารูปเล่มแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ 2564
- กระดาษและหมึกพิมพ์ Canon
อุดหนุนรายหัว
1,980
- คําเข๎าเลํม (85x12 เลํม)
อุดหนุนรายหัว
1,020
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
3,000
1,020
1,980
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โครงการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4, 5
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
แผนงานและประกันคุณภาพ
1. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ นั้น มีความมุํงหมายที่จะจัดการเพื่อพัฒนาคนไทยให๎
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีความสามารถและอยูํรํวมกับสังคมได๎อยํางมีความสุข โดยกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
เงื่อนไขและหลักการในการปฏิรูปโดยยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ ให๎บุคคลหลายฝุายเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
จัดการศึกษา กระจายอํานาจการบริหารจัดการด๎ านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป ให๎เขตพื้นที่
การศึกษารับผิดชอบ และมีการกําหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได๎ โรงเรียนจึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล มี
อํ า นาจปกครอง ดู แ ล บํ า รุ ง รั ก ษา ใช๎ แ ละจั ด หาประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ ที่ มี ผู๎ บ ริ จ าคให๎ โ ดยได๎ รั บ ความเป็ น ชอบจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด๎วยเหตุดังกลําวโรงเรียนจึงต๎องปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให๎สอดคล๎องกับ
หลักการกระจายอํานาจ เน๎นการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
บริหารจัดการศึกษา พัฒนาบุคลากรทุกกลุํมให๎มีความรู๎ความสามารถในการบริหารจั ดการ การจัดการเรียนการสอนการ
ปฏิบัติงาน การใช๎เทคโนโลยี สร๎างเครือขํายการเรียนรู๎อยํางกว๎างขวาง ทําการบริหารจัดการความรู๎ อยํางมีประสิทธิภาพ จัด
บรรยากาศภายในโรงเรียนให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ โดยมีเปูาหมายสําคัญอยูํที่การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเป็นสําคัญ
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2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของโรงเรียนให๎มีความเข๎มแข็งทุกด๎าน
2.2 เพื่อเปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐานสากล
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.3. เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.7 ร๎อยละ 90 ของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3.4. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.11 สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางเป็นมาตรฐานสากล
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับผู๎มีสํวน
เกีย่ วข๎อง
ขั้นดาเนินการ (DO)
- ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
อยํางมีประสิทธิภาพตามกรอบนโยบายและความจําเป็น
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศกํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงาน
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563

นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์
และกลุํมงานแผนงาน

ตุลาคม 2563
ถึง กันยายน 2564

นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์
และผู๎สํวนเกี่ยวข๎อง

ตุลาคม 2563
ถึง กันยายน 2564

นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์

กันยายน 2564

นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

1,042,185
1,042,185

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพตาม
กรอบนโยบาย
- รายการตามความจําเป็นของ
อุดหนุนรายหัว
1,042,185
กิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
1,042,185
1,042,185
6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการ
ร๎อยละ 90 ของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง มีสํวนรํวมในการ - ประเมินความพึงพอใจ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ระดับความพึงพอใจที่มีการพัฒนาสถานศึกษา
- ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือ
แบบสํารวจความพึงพอใจ
แบบสํารวจความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของโรงเรียนให๎มีความเข๎มแข็งทุกด๎าน
7.2 เปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐานสากล
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โครงการ

จํายคําสาธารณูปโภค คําเครื่องแตํงกาย คําอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
และ ซํอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ตํางๆ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวิลาสินี อําพันพงษ์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
1. หลักการและเหตุผล
ด๎วยโรงเรียนมีการใช๎จํายคําสาธารณูปโภค เชํน คําไฟฟูา คําน้ําประปา คําบริการโทรศัพท์ คําบริการไปรษณีย์
คําบริการสื่อสารและโทรสาร คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเทอร์เน็ต และต๎องซํอมบํารุง วัสดุ ครุภัณฑ์ตํางๆ ที่
ให๎บริการแกํบุคลากรของโรงเรียน อีกทั้งรัฐบาลได๎จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษา เพื่อจํายเป็นคําเครื่องแบบนักเรียน และคําอุปกรณ์การเรียน สําหรับ
นักเรียนทุกคน
ดังนั้น จึงจําเป็นต๎องใช๎จํายคําสาธารณูปโภค ซํอมบํารุง วัสดุ ครุภัณฑ์ตํางๆ และชําระคําบริการอยํางตํอเนื่อง
เพื่อให๎บุคลากรของโรงเรียนใช๎ในการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และจํายเงินคําเครื่องแบบนักเรียน และคํา
อุปกรณ์การเรียน ตามโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อใช๎จํายเงินคําสาธารณูปโภค และซํอมบํารุง วัสดุ ครุภัณฑ์ตํางๆ ของโรงเรียน
2.2 เพื่อใช๎จํายเงินจํายคําเครื่องแตํงกายของผู๎เรียนและคําอุปกรณ์การเรียนของผู๎เรียน

297
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 มีการใช๎จํายเงินจํายคําสาธารณูปโภค และซํอมบํารุง วัสดุ ครุภัณฑ์ตํางๆ ของโรงเรียน
3.1.2 มีการใช๎จํายเงินจํายคําเครื่องแตํงกายของนักเรียนและคําอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 มีการใช๎จํายเงินจํายคําสาธารณูปโภค และซํอมบํารุง วัสดุ ครุภัณฑ์ตํางๆ ของโรงเรียนให๎บริการแกํ
บุคลากรของโรงเรียนใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3.2.2 มีการใช๎จํายเงินจํายคําเครื่องแตํงกายของนักเรียนและคําอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนตามนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎อง
ขั้นดาเนินการ (DO)
- ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 คําสาธารณูปโภค
กิจกรรมที่ 2 คําเครื่องแบบนักเรียน
กิจกรรมที่ 3 คําอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
กิจกรรมที่ 4 คําซํอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- กํากับติดตามการใช๎จํายเงินจํายคําสาธารณูปโภคและ
ซํอมบํารุง วัสดุ ครุภัณฑ์ตํางๆ ของโรงเรียน
ขั้นรายงาน (ACTION)
- สรุปผลการใช๎จํายเงินจํายคําสาธารณูปโภคและซํอม
บํารุง วัสดุ ครุภัณฑ์ตํางๆ ของโรงเรียน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563

นางวิลาสินี อําพันพงษ์

ตุลาคม 2563
ถึง กันยายน 2564

นางวิลาสินี อําพันพงษ์

ตุลาคม 2563
ถึง กันยายน 2564

นางวิลาสินี อําพันพงษ์

กันยายน 2564

นางวิลาสินี อําพันพงษ์
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300
โครงการ
สํงเสริม สนับสนุนงานบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางศิริพร เมืองทอง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2, 5, 6
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหาร
งานงบประมาณ
1.หลักการและเหตุผล
ด๎วยโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม มีความจําเป็นต๎องใช๎วัสดุ – และซํอมแซมอุปกรณ์/ครุภัณฑ์/สิ่งกํอสร๎าง เพื่อรองรับการ
ใช๎งานของบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู๎ปกครอง และบุคคลที่มาขอใช๎อาคารสถานที่ และเพื่อให๎กลุํมงานทั้ง 4 กลุํมงานมีพัสดุไว๎ใช๎โดย
ไมํขาดแคลน กลุํมงานพัสดุและบริหารสินทรัพย์มองเห็นความสําคัญดังกลําว จึงได๎จัดทําโครงการจัดซื้อจัดจ๎าง ซํอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์
และสิ่งกํอสร๎าง เพื่อรองรับภารกิจดังกลําวข๎างต๎น โดยใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุน ในหมวดงบดําเนินงาน ดังรายละเอียดการใช๎
งบประมาณ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎มีวัสดุ/อุปกรณ์/ ครุภัณฑ์/สิ่งกํอสร๎าง เพียงพอตํอการใช๎งาน
2.2 เพื่อสนับสนุนให๎การบริหารงานของโรงเรียนดําเนินการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลคุ๎มคํา
ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดแกํผู๎เรียน
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ร๎อยละ 80 ของบุคลากรและนักเรียนมีความพึงพอใจที่ได๎รับบริการ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม มีวัสดุ /อุปกรณ์/ ครุภัณฑ์/สิ่งกํอสร๎างตามความต๎องการ
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4. วิธีการดาเนินการ
ขั้นตอน
ขั้นเตรียมการ (PLAN)
1.ศึกษานโยบายของโรงเรียนสระหลวง
พิทยาคมในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับโครงการ
2.ศึกษาผลการดําเนินงานปีที่ผํานมา
3.ศึกษาบริบทและความเป็นไปได๎ของโครงการ
4.จัดทําโครงการ เสนอตํอฝุายบริหาร
ขั้นดาเนินการ (DO)
-ประชุมคณะทํางานเพื่อชี้แจงโครงการและ
ดําเนินงานจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
ผู๎บริหารและเจ๎าของโครงการ นิเทศการ
ติดตามการดําเนินงานและคอยอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินกิจกรรมของผู๎เกี่ยวข๎อง
ให๎เป็นไปตามภาระงานที่โครงการกําหนด
ขั้นรายงาน (ACTION)
1.สรุปและประเมินโครงการ
2.จัดทํารายงานโครงการฯ นําเสนอฝุายบริหาร

ระยะเวลา

1 ต.ค. – 10
ต.ค.2563

1 ต.ค. 2563–
30 กันยายน
2564
30 กันยายน
2564

ผู๎รับผิดชอบ

ผลที่เกิดขึ้น

ศิริพร
จุฬารัตน์
จรรยาลักษณ์
ชฎาพร
ชิณ
กัลยา
จัดซื้อ
ตามระเบียบพัสดุ

ทราบนโยบายให๎สนอง
กลยุทธ์ของโรงเรียน
และทิศทางการศึกษา
ในอนาคต

คณะกรรม
การตรวจรับพัสดุ

ข๎อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงาน

หัวหน๎า
โครงการ

สรุปและประเมิน
โครงการและแนวทาง
พัฒนา

30 กันยายน
2564

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
449,215
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ 449,215

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ได๎รับพัสดุที่มี
คุณลักษณะตาม
ต๎องการ
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กิจกรรมและคาชี้แจงการใช้
งบประมาณ
จัดซื้อจัดจ๎างวัสดุ – และซํอมแซม
อุปกรณ์/ครุภัณฑ์/สิ่งกํอสร๎าง ตาม
หนังสือแยกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ และระเบียบที่
เกี่ยวข๎อง
1. แผนงานและประกันคุณภาพ
2. งานบุคคล
3. งานวิชาการ
4. ทั่วไป
5. งานอาคารสถานที่
6.งานพัสดุ
7. งานงบประมาณ
8. งานกิจการนักเรียน
9. สาระวิทยาศาสตร์
10. สาระภาษาตํางประเทศ
11. สาระคณิตศาสตร์
12. สาระภาษาไทย
13. สาระศิลป
14. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
15. สาระสังคมศึกษาฯ
16.งานวัดผลและประเมินผล
17.สํานักงานอํานวยการ
18. งานแนะแนว

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ค่าตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

2,000
10,000
100,000
50,000
2,000
110,000
90,000
3,215
17,000
12,000
11,000
7,000
6,000
4,000
12,000 บาท
2,000 บาท
10,000 บาท
1,000 บาท
449,215
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โครงการ
โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนทุนเสมอภาค
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางกุลิสรา ครุฑหลวง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ .........
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชีย้ ํอยที่ 1.2....
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2.2…
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่...........
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาความเข็มแข็งของระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
1. หลักการและเหตุผล
จาก พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 โดยมาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติให๎จัดตั้งกองทุนเพื่อใช๎ในการชํวยเหลือผู๎ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา และเสริมสร๎าง
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให๎มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม
พื้นฐานและศักยภาพที่แตกตํางกัน รวมทั้งให๎ ความชํวยเหลือ สํงเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงิน คําใช๎จํายให๎แกํเด็กและ
เยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด๎อยโอกาส จนสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเงินที่ได๎รับนั้นสามารถใช๎เป็นคําอาหารได๎
หรือใช๎ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนทุน เสมอภาค และคําใช๎จํายที่เกี่ยวข๎องกับการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียน ทุนเสมอภาคระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
ดังนั้น โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จึงได๎จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายและพัฒนานักเรียนทุนเสมอ
ภาคให๎ได๎รับสารอาหารที่ครบถ๎วนสมบูรณ์
2. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให๎เป็นไปตามประกาศของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในการจํายเป็นคําอาหาร
2. เพื่อให๎นักเรียนทุนเสมอภาคได๎รับประทานอาหารกลางวันครบ 100% ทุกวัน
3. เพื่อให๎นักเรียนทุนเสมอภาคได๎รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการครบทั้ง 5 หมูํ
4. เพื่อให๎นักเรียนทุนเสมอภาคมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง น้ําหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. เป้าหมาย(ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
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นักเรียนทุนเสมอภาคทุกคนตามที่ได๎รับจัดสรรจาก สพฐ.
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุนเสมอภาคทุกคนตามที่ได๎รับจัดสรรจาก สพฐ. ได๎รับประทานอาหารกลางวันถูกหลักโภชนาการ
เพียงพอกับความต๎องการ
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับคณะกรรมการ
จํายเงิน
ขั้นดาเนินการ(DO)
ดําเนินการกิจกรรม ดังนี้
1. ประชุมชี้แจงครูที่ปรึกษา
2. ประชุมแตํงตั้งคณะกรรมการ
3. ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ๎างตามระเบียบการเงินและพัสดุ

ระยะเวลา

ผู๎รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563

นางกุลิสรา ครุฑหลวง
และคณะ

พฤศจิกายน 2563
ถึง
กันยายน 2564

นางกุลิสรา ครุฑหลวง
และคณะ

ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
มีนาคม 2564
นางกุลิสรา ครุฑหลวง
1. แตํงตั้งคณะกรรมการประเมิน
และ
และคณะ
2. คณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
กันยายน 2564
ขั้นรายงาน(ACTION)
กันยายน 2564
นางกุลิสรา ครุฑหลวง
1. รายงานผลการใช๎จํายเงินอุดหนุน
และคณะ
2. สรุปรายงานผลการดําเนินงานให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทราบ
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
บาท
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
บาท
5.3 เงินระดมทรัพยากร
บาท
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
บาท
5.5 อื่น ๆ ตามที่ได๎รับจัดสรรจาก สพฐ.
บาท
รวมงบประมาณที่ได้รับ (ตามที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.) บาท
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ประเภท
งบดาเนินการ
กิจกรรมและคาชี้แจงการใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
งบประมาณ
- คําอาหารกลางวันเหมาจําย
จํานวน
สําหรับนักเรียนทุนเสมอภาคทุกคน
นักเรียน
คนละ 20 บาท ตํอวัน (จํานวน
ตามที่ได๎รับ
นักเรียนตามที่ได๎รับจัดสรร จาก
จัดสรร จาก
สพฐ.)
สพฐ.
รวม
-

ค่าวัสดุ

รวมทั้งสิ้น
-

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. สถานศึกษาจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับนักเรียน
ทุนเสมอภาค เพื่อคําอาหารกลางวัน ตามประกาศ
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาใน
การจํายเป็นคําอาหาร
2. นักเรียนทุนเสมอภาคได๎รับประทานอาหาร
กลางวันครบ 100% ทุกวัน
3. นักเรียนทุนเสมอภาคได๎รับประทานอาหาร
ถูกหลักโภชนาการครบทั้ง 5 หมูํ
4. นักเรียนทุนเสมอภาคมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง
น้ําหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิธีการ
เครื่องมือ
ตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ๎าง แบบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ๎าง

บัญชีจัดสรร

แบบลงลายมือชื่อ

รายการอาหาร

แบบบันทึกรายการอาหาร

น้ําหนักสํวนสูง

แบบบันทึกน้ําหนักสํวนสูง

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. จัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับนักเรียนทุนเสมอภาคทุกคน เพื่อคําอาหารกลางวัน ตามประกาศของ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
2. นักเรียนทุนเสมอภาคทุกคน ได๎รับประทานอาหารกลางวันครบ 100% ทุกวัน
3. นักเรียนทุนเสมอภาคทุกคนได๎รับประทานอาหารที่สะอาด มีประโยชน์ และถูกหลักโภชนาการ
ครบทั้ง 5 หมูํ
4. นักเรียนทุนเสมอภาคมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง น้ําหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
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ส่วนที่ 5
การกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
การกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ได๎กําหนดแนวทางการดําเนินการดังนี้
1. การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานระหวํางดําเนินการ
2. การกํากับ สอบถาม ประเมินผล และรายงานหลังเสร็จสิ้นโครงการแตํละโครงการ
3. การรายงานผลการดําเนินการตามแผนที่กําหนดและรายงานผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ์
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2564
การดําเนินการในลักษณะดังกลําวจะดําเนินการตามหลักการวัดผลประเมินผลแนวใหมํ ที่เน๎นผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานเป็นสําคัญ โดยวัดผลให๎ครอบคลุมด๎านคุณภาพของผู๎เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู๎เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู๎บริหารสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ และ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลและกลยุทธ์ทั้ง 6 ด๎าน โดยจะทําการวัดผลทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ ในแตํละระดับชั้นและสรุปผลการดําเนินโครงการในด๎านผลผลิต ผลลัพธ์ ปัญหา อุปสรรค
และข๎อเสนอแนะเพื่อนําไปใช๎เป็นข๎อมูลในการบริหารจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

นิเทศภายใน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
นางสาวปริณดา วิเศษผล ต.ค. 63 - ก.ย. 64
นางสาวปริณดา วิเศษผล ต.ค. 63 - ก.ย. 64
นางสาวปริณดา วิเศษผล ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ติวเข๎มความพร๎อมพัฒนาศักยภาพ

นางสาวปริณดา วิเศษผล

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

นายทรงยศ สกุลยา

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา

นายทรงยศ สกุลยา

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

นําเสนอผลงานห๎องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นายทรงยศ สกุลยา

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติใน
สถานศึกษา

นางสาวอัมพร สารวัตร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

สํงเสริมและพัฒนาทักษะทางด๎านวิชาการ

นายไพศาล ศิวเวทพิกุล

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
สานฝัน
วิจัยในชั้นเรียน

ผู้เสนอ

ผู้ติดตามโครงการ
ฝุายบริหาร
ฝุายบริหาร
ฝุายบริหาร

ฝุายบริหาร
ฝุายบริหาร
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผู้เสนอ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้ติดตามโครงการ

จัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายโครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายไพศาล ศิวเวทพิกุล

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ปริณดา วิเศษผล

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(โอเน็ต)

นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

พัฒนางานวัดผลและประเมินผล

นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

สายสัมพันธ์น๎องพี่

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

ปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

คํายแนะแนว BACK TO SCHOOL ครั้งที่ 7

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

สํงเสริมอัจฉริยภาพด๎านคณิตศาสตร์

นายทรงยศ สกุลยา

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ

นางอรกัลยา จันทรสมบัติ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

สุนทรียะทางด๎านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

นางกนกวรรณ บุญเสรฐ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

สํงเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ จีนและญี่ปุน นางสาวสุพรรณี บุญเปี่ยม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

สํงเสริมศักยภาพด๎วยโครงงาน

นางสาวปริณดา วิเศษผล

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

คําย Botanical club

นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

สํงเสริมศักยภาพทักษะวิทยาศาสตร์
พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

นางสาวละออง คิมอิ๋ง
นายบุญรอด ชูเมือง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

สํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

การจัดการเรียนรูส๎ ูํประชาคมอาเซียน

นางสาวณัฐวดี กุตนันท์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

สํงเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาเพื่อการแขํงขัน

นายเอกภพ อัสสะวะ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

สํงเสริมการแขํงขันกีฬา กรีฑาภายในโรงเรียน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมํ สาระ
การเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา

นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคาม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

พัฒนาและสํงเสริมทักษะภาษาไทย

ชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ฝุายบริหาร

นางลดาวัลย์ เถาวัลย์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร
ฝุายบริหาร
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผู้เสนอ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้ติดตามโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการให๎บริการสื่อสารสนเทศและแหลํง
เรียนรู๎

ชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์

สํงเสริมนิสยั รักการอํานและแสวงหาความรูด๎ ๎วยตนเอง

ชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

สัปดาห์ห๎องสมุด

ชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

ทัศนศึกษา

นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

การเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาด

นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

สํงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน

นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

สํงเสริมระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน

นางกุลิสรา ครุฑหลวง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไมํพึ่งยาเสพติด

นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคาม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

งานรักษาวินัย ปูองกันและแก๎ไขปัญหาสารเสพติด แก๎ไข
พฤติกรรมไมํพึงประสงค์ของนักเรียน และปรับปรุงห๎อง
ปกครอง

นายสัณห์ชัย สิรปิ ิยานนท์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

นางสุกัญญา กุสุโมทย์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

ปรับปรุงระบบน้ําดื่มและน้าํ อุปโภค

นางสาวรัชนี ชูเมือง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

พัฒนาคุณธรรมสิ่งแวดล๎อมกับอาขีพ

นางสาวรัชนี ชูเมือง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

ปรับปรุงพัฒนาห๎องน้ําและระบบกําจัดสิ่งปฏิกลู
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
นางสาวรัชนี ชูเมือง
นายภาณุวัฒน์/น.ส.สุกญ
ั ญา ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร
ฝุายบริหาร

โครงการคลีนิคพยาบาล
พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

นางวิไล ปานแสง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

นางสาวนันทวัน ดิสสงค์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

สํงเสริมวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีไทย

นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

การสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

พัฒนาระบบโภชนาการอาหารของโรงอาหาร

นางอัจฉรา ตุ๎มสุวรรณ
นางสาวรัชนี ชูเมือง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

หมวกนิรภัยใสํเต็มร๎อย

นายชัยณรงค์ ฉายศรี

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

ซํอมแซมยานพาหนะ ชําระคําประกันภัยรถยนต์และ
น้ํามันเชื้อเพลิง

นายชัยณรงค์ ฉายศรี

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

พัฒนาและปรับปรุงระบบมัลติมีเดียในโรงเรียน
ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์
นายภูเบศ ภวัตพิบูล

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

ฝุายบริหาร

310

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผู้เสนอ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้ติดตามโครงการ

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา

นางนารีรัตน์ และนายภัทรคุณ

การจ๎างบุคลากรและลูกจ๎างชั่วคราว

นางสาวลําใย ทองใบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

พัฒนาระบบประกันคุณภาพและจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปี

นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

พัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในสถานศึกษา

นางสาวละออง คิมอิ๋ง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

กิจกรรมควบคุมภายใน

นางสาวนภาพร สิงห์รา

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2564

นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา
จํายคําสาธารณูปโภค คําเครื่องแตํงกาย คําอุปกรณ์
การเรียนของนักเรียนและ ซํอมแซม วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
ตํางๆ

นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

นางวิลาสินี อําพันพงษ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

สํงเสริม สนับสนุนงานบริหารและการจัดการเรียนการ
นางศิริพร เมืองทอง
สอน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

อาหารกลางวันสําหรับนักเรียนทุนเสมอภาค

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร

นางกุลิสรา ครุฑหลวง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝุายบริหาร
ฝุายบริหาร
ฝุายบริหาร

ภาคผนวก

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2564
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผู้เสนอ

ฝ่ายงาน/กลุ่มสาระ
ฯ

อุดหนุน

เรียนฟรี

ระดม
ทรัพฯ

รายได้

รวม

1

สานฝัน

นางสาวปริณดา วิเศษผล

วิชาการ

2

วิจัยในชั้นเรียน

นางสาวปริณดา วิเศษผล

วิชาการ

1,500

1,500

3

นิเทศภายใน

นางสาวปริณดา วิเศษผล

วิชาการ

2,000

2,000

4

ติวเข๎มความพร๎อมพัฒนาศักยภาพ

นางสาวปริณดา วิเศษผล

วิชาการ

5

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

นายทรงยศ สกุลยา

วิชาการ

10,000

6

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา

นายทรงยศ สกุลยา

วิชาการ

20,000

10,000

30,000

7

นําเสนอผลงานห๎องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติใน
สถานศึกษา

นายทรงยศ สกุลยา

วิชาการ

20,000

10,000

30,000

นางสาวอัมพร สารวัตร

วิชาการ

20,000

สํงเสริมและพัฒนาทักษะทางด๎านวิชาการ
นายไพศาล ศิวเวทพิกุล
จัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายโครงการสนับสนุนคําใช๎จําย ใน
การจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายไพศาล ศิวเวทพิกุล

วิชาการ

30,000

11

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ปริณดา วิเศษผล

วิชาการ

12

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(โอเน็ต)

นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร

วิชาการ

13

พัฒนางานวัดผลและประเมินผล

นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร

วิชาการ/งานวัดผล

14

สายสัมพันธ์น๎องพี่

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

15

ปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4

16

8
9
10

20,000

70,000

วิชาการ

20,000

20,000

90,000
10,000

20,000
741,740

771,740

2,388,705

2,388,705

10,000

10,000
60,000

60,000

40,000

40,000

วิชาการ

5,000

5,000

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

วิชาการ

5,000

5,000

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

วิชาการ

10,000

10,000

17

คํายแนะแนว BACK TO SCHOOL ครั้งที่ 7

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

วิชาการ

18

ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร

คณิตศาสตร์

30,000
5,000

30,000
5,000

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผู้เสนอ

ฝ่ายงาน/กลุ่มสาระฯ

อุดหนุน

เรียนฟรี

ระดมทรัพ
ฯ

รายได้

รวม

19

สํงเสริมอัจฉริยภาพด๎านคณิตศาสตร์

นายทรงยศ สกุลยา

คณิตศาสตร์

40,000

20

พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ

นางอรกัลยา จันทรสมบัติ

การงานอาชีพ

50,000

50,000

21

สุนทรียะทางด๎านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

นางกนกวรรณ บุญเสรฐ

ศิลปะ

100,000

100,000

22

สํงเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ จีนและญี่ปุน นางสาวสุพรรณี บุญเปี่ยม

ภาษาตํางประเทศ

23

สํงเสริมศักยภาพด๎วยโครงงาน

นางสาวปริณดา วิเศษผล

24

คํายอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม

25

50,000

10,000

30,000

วิทยาศาสตร์

20,000

20,000

นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์

วิทยาศาสตร์

5,000

5,000

นางสาวละออง คิมอิ๋ง
นายบุญรอด ชูเมือง

วิทยาศาสตร์
วิทย์/คอม

70,000

26

สํงเสริมศักยภาพทักษะวิทยาศาสตร์
พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

27

สํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

สังคมศึกษาฯ

10,000

10,000

28

การจัดการเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียน

นางสาวณัฐวดี กุตนันท์

สังคมศึกษาฯ

15,000

15,000

29

สํงเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาเพื่อการแขํงขัน

นายเอกภพ อัสสะวะ

สุขศึกษาและพลศึกษา

25,000

25,000

30

สํงเสริมการแขํงขันกีฬา กรีฑาภายในโรงเรียน

นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคาม

สุขศึกษาและพลศึกษา

31

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุํมสาระการ นางลดาวัลย์ เถาวัลย์
เรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

พัฒนาและสํงเสริมทักษะภาษาไทย
เพิ่มประสิทธิภาพการให๎บริการสื่อสารสนเทศและแหลํง
เรียนรู๎

ชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์

ภาษาไทย

ชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์

วิชาการ/ห๎องสมุด

34

สํงเสริมนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง

ชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์

วิชาการ/ห๎องสมุด

20,000

20,000

35

สัปดาห์ห๎องสมุด

ชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์

วิชาการ/ห๎องสมุด

15,000

15,000

36

ทัศนศึกษา

นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน

32
33

20,000

10,000

70,000
304,500

60,000

304,500

60,000

15,000

15,000

45,000

45,000

30,000

30,000

406,250

406,250

ลาดับ
ที่

การเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาด

นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม

สํงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน

นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม

ฝ่ายงาน/กลุ่มสาระ
ฯ
กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน
กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน

39

สํงเสริมระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน

นางกุลิสรา ครุฑหลวง

กิจการนักเรียน

200,000

200,000

40

TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไมํพึ่งยาเสพติด

นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคาม

กิจการนักเรียน

5,000

5,000

41

งานรักษาวินัย ปูองกันและแก๎ไขปัญหาสารเสพติด แก๎ไข
พฤติกรรมไมํพึงประสงค์ของนักเรียน และปรับปรุงห๎อง
ปกครอง

นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์

กิจการนักเรียน

195,000

195,000

42

โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

นางสุกัญญา กุสุโมทย์

กิจการนักเรียน

43

ปรับปรุงระบบน้ําดื่มและน้ําอุปโภค

นางสาวรัชนี ชูเมือง

ทั่วไป

44

พัฒนาคุณธรรมสิ่งแวดล๎อมกับอาขีพ

นางสาวรัชนี ชูเมือง

ทั่วไป

45

ปรับปรุงพัฒนาห๎องน้ําและระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล

นางสาวรัชนี ชูเมือง

ทั่วไป

90,000

90,000

46

โรงเรียนปลอดขยะ

ทั่วไป

10,000

5,000

47

นางวิไล ปานแสง

ทั่วไป

20,000

20,000

48

โครงการคลีนิคพยาบาล
พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

นางสาวนันทวัน ดิสสงค์

ทั่วไป

5,000

5,000

49

สํงเสริมวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีไทย

นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์

ทั่วไป

20,000

20,000

50

การสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน

นางอัจฉรา ตุ๎มสุวรรณ

ทั่วไป

10,000

10,000

51

พัฒนาระบบโภชนาการอาหารของโรงอาหาร

ทั่วไป

8,000

8,000

52

หมวกนิรภัยใสํเต็มร๎อย

ทั่วไป

3,000

3,000

37
38

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผู้เสนอ

นายชัยณรงค์ ฉายศรี

อุดหนุน

เรียนฟรี

ระดมทรัพ
ฯ

รายได้

รวม

301,455

301,455

43,000

43,000

150,000
150,000

150,000
150,000

50,000

50,000

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผู้เสนอ

ฝ่ายงาน/กลุ่มสาระฯ

อุดหนุน

เรียนฟรี

ระดมทรัพ
รายได้
ฯ

รวม

ซํอมแซมยานพาหนะ ชําระคําประกันภัยรถยนต์และ
น้ํามันเชื้อเพลิง

นายชัยณรงค์ ฉายศรี

ทั่วไป

150,000

150,000

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์
นายภูเบศ ภวัตพิบูล

ทัว่ ไป
อาคารสถานที่

100,000
300,000

100,000

55

พัฒนาและปรับปรุงระบบมัลติมีเดียในโรงเรียน
ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา

56

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา นางนารีรัตน์ และนายภัทรคุณ บุคคล

500,000

500,000

57

การจ๎างบุคลากรและลูกจ๎างชั่วคราว

นางสาวลําใย ทองใบ

บุคคล

680,000

58

พัฒนาระบบประกันคุณภาพและจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปี

นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์

งานประกันคุณภาพฯ

59

พัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในสถานศึกษา

นางสาวละออง คิมอิ๋ง

60

กิจกรรมควบคุมภายใน

61

53
54

300,000
1,200,000

1,880,000

10,000

10,000

งานประกันคุณภาพฯ

2,000

2,000

นางสาวนภาพร สิงห์รา

งานประกันคุณภาพฯ

2000

2,000

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2564

นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์

งานประกันคุณภาพฯ

3,000

3,000

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา

นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์

งานประกันคุณภาพฯ

1,042,185

1,042,185

63

จํายคําสาธารณูปโภค คําเครื่องแตํงกาย คําอุปกรณ์การ
เรียนของนักเรียนและ ซํอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ตํางๆ

รองกลุํมบริหารงบประมาณ

บริหารงบประมาณ

1,300,000 1,501,090

64

สํงเสริม สนับสนุนงานบริหารและการจัดการเรียนการ
สอน (449,215)

นางศิริพร เมืองทอง

บริหารงบประมาณ

62

2,801,090
0

แผนงานและประกันคุณภาพ

2,000

2,000

บุคคล

10,000

10,000

วิชาการ

100,000

100,000

ลาดับ
ที่

65

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผู้เสนอ

ฝ่ายงาน/กลุ่มสาระ
ฯ

อุดหนุน

เรียนฟรี

ระดมทรัพ
ฯ

รายได้

รวม

ทั่วไป

50,000

50,000

อาคารสถานที่

2,000

2,000

งานพัสดุ

110,000

110,000

งบประมาณ

90,000

90,000

กิจการนักเรียน

3,215

3,215

วิทยาศาสตร์

17,000

17,000

ภาษาตํางประเทศ

12,000

12,000

คณิตศาสตร์

11,000

11,000

ภาษาไทย

7,000

7,000

ศิลปะ

6,000

6,000

สุขศึกษาและพลศึกษา

4,000

4,000

สังคมศึกษาฯ
งานวัดผลและประเมินผล

12,000

12,000

2,000

2,000

สํานักงานอํานวยการ

10,000

10,000

งานแนะแนว

1,000

1,000

อาหารกลางวันสําหรับนักเรียนทุนเสมอภาค

นางกุลิสรา ครุฑหลวง
รวมทั้งหมด

ตามที่รับการจัดสรรจาก สพฐ.
5,887,900 6,191,740 1,200,000 20,000 13,299,640

โครงการ/กิจกรรม แยกตามมาตรฐานการศึกษา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

มาตรฐานที่

1

สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้อที่

สานฝัน

2

ติวเข๎มความพร๎อมพัฒนาศักยภาพ

2

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา

1

นําเสนอผลงานห๎องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในสถานศึกษา

1
2

สํงเสริมและพัฒนาทักษะทางด๎านวิชาการ

1

จัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

โรงเรียนมาตรฐานสากล

1

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(โอเน็ต)

1

สํงเสริมอัจฉริยภาพด๎านคณิตศาสตร์

1

พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ

2

สุนทรียะทางด๎านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

2

สํงเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ จีนและญี่ปุน

2

สํงเสริมศักยภาพด๎วยโครงงาน

2

คําย Botanical club

2

สํงเสริมศักยภาพทักษะวิทยาศาสตร์

2

พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

2

สํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

2

การจัดการเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียน

2

สํงเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาเพื่อการแขํงขัน

2

สํงเสริมการแขํงขันกีฬา กรีฑาภายในโรงเรียน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษา
และพลศึกษา

2
2

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

มาตรฐานที่

1

2

พัฒนาและสํงเสริมทักษะภาษาไทย

สอดคล้องกับกลยุทธ์
ข้อที่
2

เพิ่มประสิทธิภาพการให๎บริการสื่อสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎

2

สํงเสริมนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง

2

สัปดาห์ห๎องสมุด

2

วิจัยในชั้นเรียน

4

นิเทศภายใน

4

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

4

พัฒนางานวัดผลและประเมินผล

5

สายสัมพันธ์น๎องพี่

6

ปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4

3

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6

3

คํายแนะแนว BACK TO SCHOOL ครั้งที่ 7

3

ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

5

ทัศนศึกษา

2

การเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาด

2

สํงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน

2

สํงเสริมระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน

3

TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไมํพึ่งยาเสพติด
งานรักษาวินัย ปูองกันและแก๎ไขปัญหาสารเสพติด แก๎ไขพฤติกรรมไมํพึง
ประสงค์ของนักเรียน และปรับปรุงห๎องปกครอง
สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

3

ปรับปรุงระบบน้ําดื่มและน้ําอุปโภค

5

ปรับปรุงพัฒนาห๎องน้ําและระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล

5

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

5

โครงการคลีนิคพยาบาล

5

พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

5

3
3

สํงเสริมวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีไทย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

มาตรฐานที่
2

3

5
สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้อที่

การสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน

5

พัฒนาระบบโภชนาการอาหารของโรงอาหาร

5

หมวกนิรภัยใสํเต็มร๎อย

5

พัฒนาและปรับปรุงระบบมัลติมีเดียในโรงเรียน

5

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

4

ซํอมแซมยานพาหนะ ชําระคําประกันภัยรถยนต์และน้ํามันเชื้อเพลิง

5

ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา

5

การจ๎างบุคลากรและลูกจ๎างชั่วคราว

4

พัฒนาระบบประกันคุณภาพและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี

5

พัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในสถานศึกษา

5

กิจกรรมควบคุมภายใน

5

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2564

5

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา
จํายคําสาธารณูปโภค คําเครื่องแตํงกาย คําอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
และ ซํอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ตํางๆ
สํงเสริม สนับสนุนงานบริหารและการจัดการเรียนการสอน

5
5
5

