การให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
ในคราวประชุ ม คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ ป ระชุ ม ได๎ พิ จ ารณารํ า ง
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได๎จัดทําขึ้นตามนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพิจิตร
และสถานศึกษามีมติเห็นชอบให๎นําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 ใช๎
เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน ให๎บรรลุวัตถุประสงค์เปูาหมายที่กําหนดไว๎ จึงลงลายมือชื่อไว๎เป็นสําคัญ

(นายกํายุทธ อารีรักษ์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

คานา
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จัดทําขึ้น
เพื่อ ใช๎เป็ นกรอบและแนวทางในการดํ าเนิ นงานด๎า นการจัด การศึกษาให๎ มีความสอดคล๎อ ง
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ และมาตรฐานการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นยังคํานึงถึงความเชื่อมโยงของกับนโยบายด๎าน
การศึ ก ษาของรั ฐ บาล ยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร นโยบายของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคํานึงถึงภารกิจหลัก ที่จะต๎องเรํงดําเนินการเพื่อให๎
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแนวนโยบายตามของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สําคัญ คือ 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติระยะ
20 ปี” 4) ยึด“เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579”
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่ อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช๎ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 6) ยึด “หลักการ
นําไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน 5 ปีที่ตํอยอดไปสูํผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมาย
ระยะยาว”
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้เกิดขึ้นจากการระดมความคิด การ
มีสํ วนรํวมของทุก ฝุายงานและบุ คลากรทุก คน โรงเรี ย นสระหลวงพิ ทยาคม คาดหวัง วํ า
แผนปฏิบั ติการฉบั บนี้จ ะเป็ นเครื่อ งมือ และแนวทางสูํการปฏิบัติ เพื่อ เกิด ผลเป็นการพั ฒนา
โรงเรียนที่ยั่งยืนสืบไป
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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1

ส่วนที่ 1
บทนา
1. ข้อมูลทั่วไป
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. ข้อมูลด้านการบริหาร
2.1 นายชุมพล สุวิเชียร ผู๎อํานวยการโรงเรียน วุฒิการศึกษาสูงสุด 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

2

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
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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
ในการใช๎ข๎อมูล 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
บางคราวหรือตลอดไปก็ดี จะต๎องแจ๎งให๎โรงเรียนทราบ พร๎อมทั้งขอแตํงตั้งผู๎แทนเป็นลายลักษณ์อักษร ผู๎แทน
ดังกลําวนี้ 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 25 มิถุนายน 2564
จานวนนักเรียนจานวนตามระดับชั้นที่เปิดสอน
เพศ
ระดับชั้น
หญิง
ชาย
ม. 1
194
203
ม. 2
147
162
ม. 3
170
188
ม. 4
95
211
ม. 5
84
169
ม. 6
56
147
รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด
746
1,080

รวมนักเรียน

ห๎องเรียน

397
309
358
306
253
203
1,826

10
7
8
7
6
5
43

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

เพศ
ชาย
1
2
23
2
6
34

รวม
หญิง
1
47
5
4
57

1
3
70
7
10
91

ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ํากวํา ป.ตรี
ป.ตรี
สูงกวํา ป. ตรี
1
3
19
51
7
10
10
26
55

5. ข๎อมูลด๎านอาคารสถานที่
5.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 7 หลัง ได๎แกํอาคารเรียน 3 หลัง
อาคารอเนกประสงค์ หลัง 4 อาคาร
5.2 จํานวนห๎องเรียนทั้งหมด 43 ห๎องเรียน แบํงเป็น ชั้น ม. 1 – ม.6 = 10 : 7 : 8 : 7 : 6 : 5
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ภาพที่ 1 ภาพแผนผังโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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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. เพื่อพัฒนาประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศที่มีรายได๎ปานกลางและความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ
ลดลง
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
4. การสร๎างโอกาสความเสมอภาคและความเทําเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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4. แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแหํงชาติ ประกอบด๎วย
หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทําเทียมและทั่วถึง
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสํวนรํวม
ของทุกภาคสํวนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local lssues) โดยนํายุทธศาสตร์ชาติ
(National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแหํงชาติ วิสัยทัศน์ จุดมุํงหมาย
เปูาหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ดังนี้
วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต
อยํางเป็นสุข สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล๎องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ และคุณธรรมจริยธรรม รู๎รักสามัคคี
และรํวมมือผนึกกําลังมุํงสูํการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนําประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศที่มีรายได๎ปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร๎างขีดความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
4. การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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เป้าหมายสุดท้าย (Ends)
1. ผู๎เรียนทุกระดับการศึกษาได๎รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มีอยูํในตัวตนของแตํละ
บุคคล มีคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค์และอยูํอยํางพอเพียง มีองค์ความรู๎ที่สําคัญ และทักษะ
การเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงกับการทํางานในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการดํารงชีวิต และทักษะ ความรู๎
ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต๎องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ
2. ประชากรทุกชํวงวัยสามารถเข๎าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู๎ จากระบบ
การศึกษาที่มีความยืดหยุํน หลากหลาย และสนองตอบความต๎องการของผู๎เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตผํานกระบวนการศึกษาและการเรียนรู๎ มีระบบการทดสอบ วัดและประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู๎
(Learning Outcome) ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู๎จาก
ประสบการณ์การทํางาน เพื่อยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแหํงชาติ ภายใต๎ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู๎ (Knowledge based Economy) ที่เอื้อตํอการสร๎างสังคมแหํงปัญญา และการสร๎าง
สภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู๎และเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองอยําง
ตํอเนื่องตลอดชีวิต
3. สถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ด๎วยคุณภาพและมาตรฐานระดับ
สากล สามารถให๎บริการการศึกษาที่ตอบสนองความต๎องการของบริบทเชิงพื้นที่ระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการบริการด๎านการศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน (Hub for Education) และเป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
ของภูมิภาคที่สร๎างรายได๎ให๎กับประเทศไทย
4. ภาคการศึกษามีทุนและทรัพยากรที่เพียงพอ สําหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานจากการมี
สํวนรํวมในการระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคสํวนของสังคม ผํานการเสียภาษีตามสิทธิ
และหน๎าที่ของพลเมือง การบริจาค การระดมทุนและการรํวมรับภาระคําใช๎จํายทางการศึกษา
5. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถ รวมทั้งเพิ่มผลิตภาพของทุนมนุษย์ (productivity) ที่ตอบสนองความต๎องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อให๎ประเทศสามารถก๎าวข๎ามกับดักประเทศที่มีรายได๎
ปานกลางไปสูํประเทศที่พัฒนาแล๎วอยํางยั่งยืน ภายใต๎พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21
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5. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
วิสัยทัศน์
สร๎างคุณภาพทุนมนุษย์ สูํสังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได๎รับความปลอดภัย จากภัย
พิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหมํ
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร๎างขีดความสามารถ ในการ
แขํงขัน
5. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษา อยํางทั่วถึง
และเทําเทียม
6. พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด๎านภาษา และการใช๎
เทคโนโลยีดิจิทัล
7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology)
เป้าประสงค์
1. ผู๎เรียนทุกชํวงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู๎สิทธิและหน๎าที่ อยํางมีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
2. ผู๎เรียนทุกชํวงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล๎อง
กับศักยภาพ ให๎เป็นผู๎มีสมรรถนะและทักษะที่จําเป็นสําหรับอนาคต มีความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถ วางแผนใน
การศึกษาตํอเพื่อการมีงานทํา และสามารถปรับตัวในการดํารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุข
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3. ผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได๎รับการดูแลความปลอดภัย จากภัยพิบัติและ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํ โรคอุบัติซ้ํา และรองรับวิถีชีวิตใหมํ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการมีสุขภาวะที่ดี
4. ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีสมรรถนะ ความรู๎ ความเชี่ยวชาญ
และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Sustainable Development
Goals : SDGs) และสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาครูให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด๎านดิจิทัล ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายด๎านปัญญาประดิษฐ์
6. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอยํางเป็นระบบใช๎งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให๎กับประชากรวัยเรียนทุกคน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
นโยบาย
ตามแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา
กําหนดให๎มีการพัฒนาเด็กตั้งแตํระดับปฐมวัยให๎มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด๎านโดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย มีเปูาหมายให๎ผู๎เรียนทุกกลุํมวัยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จําเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝุเรียนรู๎
อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่ รู๎สิทธิและหน๎าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎เป็น "การศึกษา
ขั้นพื้นฐานวิถีใหมํ วิถีคุณภาพ" มุํงเน๎นความปลอดภัยในสถานศึกษา สํงเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยําง
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เทําเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
1. ด๎านความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให๎กับผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถนศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํและโรคอุบัติซ้ํา
2. ด๎านโอกาส
2.1 สนับสนุน ให๎เด็กปฐมวัยได๎เข๎าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางรํางกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให๎สมกับวัย
2.2 ดําเนินการ ให๎เด็กและเยาวชนได๎รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยํางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษสูํความเป็นเลิศ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูํในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปูองกัน
ไมํให๎ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งชํวยเหลือเด็กตกหลํนและเด็กออกกลางคันให๎ได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยํางเทําเทียมกัน
2.4 สํงเสริมให๎เด็กพิการและผู๎ด๎อยโอกาส ให๎ได๎รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีทักษะในการดําเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได๎อยํางมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด๎านคุณภาพ
3.1 สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ มีทักษะการเรียนรู๎และทักษะที่จําเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อยํางครบถ๎วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง
3.2 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะด๎านการอําน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตํางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน และการเลือก
ศึกษาตํอเพื่อการมีงานทํา
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน๎นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จําเป็น
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ในแตํละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู๎แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ที่สร๎างสมดุลทุกด๎าน
สํงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู๎เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎เป็นครูยุคใหมํ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถะ มีทักษะในการปฏิบัติหน๎าที่ได๎ดี มีความรู๎ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลมี
การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด๎านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช๎พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข๎อมูลสารสนเทศที่ถูกต๎อง ทันสมัย และการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก
และโรงเรียนที่สามารถดํารงอยูํได๎อยํางมีคุณภาพ (Stand Alone) ให๎มีคุณภาพอยํางยั่งยืน สอดคล๎องกับบริบท
ของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 3 น๎อยกวํา 20 คน ให๎ได๎รับการศึกษาอยํางมีคุณภาพ สอดคล๎องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 สํงเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให๎เป็นต๎นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพิ่มความคลํองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. นโยบายทิศทางการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
วิสัยทัศน์
“องค์กรคุณภาพคูํคุณธรรม สูํมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”
พันธกิจ
1. สํงเสริมจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พั ฒ นาศั ก ยภาพผู๎ เ รี ย นให๎ มี ทั ก ษะการเรี ย นรู๎ ใ นศตวรรษที่ 21 และมี ส มรรถนะ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขํงขัน
3. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา โดยให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาอยําง
ทั่วถึงและเทําเทียม
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4. สํงเสริมและพัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ
5. สํงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) เพื่อพัฒนาสูํ Thailand 4.0
เป้าประสงค์
1. ผู๎เรียนมีทัศนคติที่ดีตํอสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 นําไปพัฒนาศักยภาพในการ
แขํงขันสูํสากล
3. ผู๎เรียนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ
4. ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานตําแหนํง
5. สถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการสร๎างจิตสํานึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. สถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) ในระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยใช๎สหวิทยาเขตพื้นที่เป็นฐาน (Regional Area
Based Management)
ค่านิยมองค์กร "SMILE " เป็นองค์กรแห่งความสุข "น่าอยู่ น่าทางาน บริการประทับใจ"
๑. Service mind
มีจิตบริการที่ดี ยิ้มแย๎มแจํมใส ใสใจให๎บริการ
๒. Management
การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ
๓. Integrity
ความสุจริต โปรํงใส จริยธรรม
๔. Learning Technology and Innovation
มุํงเน๎นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู๎
๕. Excellence มุํงมั่นความเป็นเลิศ
คติพจน์
ยิ้มแย๎มแจํมใส รักใครํปรองดอง สนองบริการ รวดเร็วประสาน พัฒนางานเป็นระบบ
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นโยบาย (Policy) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ PHICHIT 4Q Model
Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
Q2 Quality of Teacher ครูผู๎สอนคุณภาพ
Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
Q4 Quality of School โรงเรียนคุณภาพ

7. นโยบายทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
วิสยั ทัศน์ ( Vision )
มุํงจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางมีคุณภาพ ก๎าวสูํความเป็นสากล โดยใช๎กระบวนการบริหารแบบมีสํวนรํวม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
พันธกิจ(Mission)
1. สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลโลกอยํางมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาศักยภาพให๎ครูและผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาศักยภาพผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่
21
4. พัฒนาความเข๎มแข็งของระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
5. สํงเสริมให๎มีเครือขํายทางการศึกษาและประสานความรํวมมือกับเครือขํายทางการศึกษาจากทุกภาค
สํวน
6. สํงเสริมให๎มีการดําเนินงานเพื่อเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
เป้าประสงค์หลัก (Goals)
1. ผู๎เรียนมีความรู๎ที่จําเป็นตามมาตรฐานการศึกษา โดยเน๎นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
2. ผู๎เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก และมีความรู๎ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
3. ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด๎วยการนําระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนมามี
สํวนรํวม
4. ครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ โดยใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรม
5. ใช๎ระบบระบบบริหารที่มีมาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ
6. มีการประสานความรํวมมือกับเครือขํายเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให๎เป็น พลเมืองโลก
7. โรงเรียนมีความสะอาด สวยงาม สํงผลตํอสุขภาวะของผู๎เรียน
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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
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
3.2 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู๎เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎
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กลยุทธ์ของโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังให๎ผู๎เรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีด๎านคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่พึงประสงค์
และมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
สูํมาตรฐานสากล และสํงเสริมการเลือกศึกษาตํอเพื่อการมีงานทํา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวกับโรคอุบัติ
ใหมํ พัฒนาความเข๎มแข็งของระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน และจัดสภาพแวดล๎อม
ที่มีเหมาะสมตํอสุขภาวะที่ดี
กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมและพัฒนาครู ให๎เป็นครูยุคใหมํและมีจิตวิญญาณความเป็นครู
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐาน ทันสมัย เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
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1. กรอบแผนกลยุทธ์
กลยุทธ์ระดับองค์กร
กลยุทธ์ที่ 1
ปลูกฝังให๎ผู๎เรียนเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม มี
ด๎านคุณธรรม
จริยธรรม คํานิยมที่พึง
ประสงค์และมีทัศนคติ
ที่ดีตํอบ๎านเมือง

เป้าประสงค์

2. ผู๎เรียนมีศักยภาพเป็นพล
โลก และมีความรู๎ ทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ
วิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษ
ที่ 21 ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิต
3. ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด๎วยการนําระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนมามีสํวนรํวม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
1. ผู๎เรียนมีความรู๎ที่จําเป็นตาม
ทักษะกระบวนการ
มาตรฐานการศึกษา โดยเน๎น
จัดการเรียนรู๎ตามแนว การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่
ทางการจัดการเรียนรู๎ หลากหลาย
ในศตวรรษที่ 21 สูํ
2.ผู๎เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
มาตรฐานสากล และ และมีความรู๎ ทักษะวิชาการ
สํงเสริมการเลือกศึกษา ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ
ตํอเพื่อการมีงานทํา
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน

มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร๎อยละของนักเรียนที่ผํานเกณฑ์
ประเมินผลด๎านคุณธรรม จริยธรรม
คํานิยมที่พึงประสงค์ ในระดับดี

ร๎อยละของนักเรียนที่ผํานเกณฑ์
ประเมินผลการเรียนในระดับดี
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ ร๎อยละของครูและนักเรียนมีทักษะใน
สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
การใช๎กระบวนการเรียนรู๎โดยเน๎น
ทักษะในศตวรรษที่ 21 การใช๎
เทคโนโลยี และการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม

ค่า
เป้าหมาย
85

85
85
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กลยุทธ์ระดับองค์กร

เป้าประสงค์

มาตรฐานการศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนินชีวิต
กลยุทธ์ที่ พัฒนาระบบ
และกลไกในการดูแล
ความปลอดภัยทุก
รูปแบบ สามารถ
ปรับตัวกับโรคอุบัติใหมํ
พัฒนาความเข๎มแข็ง
ของระบบการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน และ
จัดสภาพแวดล๎อม
ที่มีเหมาะสมตํอสุข
ภาวะที่ดี
กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริม
และพัฒนาครู ให๎เป็น
ครูยุคใหมํและมีจิต
วิญญาณความเป็นครู
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา
ระบบบริหารที่มี

3. ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ด๎วยการนําระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนมามีสํวนรํวม
5. ใช๎ระบบระบบบริหารที่มี
มาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
7. โรงเรียนมีความสะอาด
สวยงาม สํงผลตํอสุขภาวะของ
ผู๎เรียน

ร๎อยละของนักเรียนที่ไมํมีปัญหาด๎าน
สังคมในโรงเรียนและมีสุขภาวะใน
ระดับดี

85

4. ครู จัดกิจกรรมการเรียนการ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
จัดการ
โดยใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ร๎อยละของระดับคุณภาพของครูที่ผําน
เกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานสากล

85

5. ใช๎ระบบระบบบริหารที่มี
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
มาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ จัดการ

ร๎อยละของกลุํมเปูาหมายที่มีความพึง
พอใจตํอการบริหารที่มีมาตรฐาน

85

27

กลยุทธ์ระดับองค์กร

เป้าประสงค์

มาตรฐานการศึกษา

อยํางมีประสิทธิภาพ
6. มีการประสานความรํวมมือ
กับเครือขํายเพื่อพัฒนา
การศึกษาและพัฒนาบุคลากร
ให๎เป็น พลเมืองโลก
กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริมให๎ 5. ใช๎ระบบระบบบริหารที่มี
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวม มาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ จัดการ
ในการสนับสนุนการจัด อยํางมีประสิทธิภาพ
การศึกษา
6. มีการประสานความรํวมมือ
กับเครือขํายเพื่อพัฒนา
การศึกษาและพัฒนาบุคลากร
ให๎เป็น พลเมืองโลก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

โรงเรียนได๎รับการสนับสนุนทรัพยากร
จากทุกภาคสํวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนและการบริหารงาน
ตามเกณฑ์

85

มาตรฐาน ทันสมัย
เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 3
การบริหารงบประมาณและโครงการ
การประมาณรายการรับ
การประมาณรายการการรับตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนสระ
หลวงพิทยาคม
1. เงินอุดหนุนรายหัว
1.1 เงินอุดหนุนรายหัวคงเหลือจากปีกํอน ( มัธยมศึกษาตอนต๎น +มัธยมศึกษาตอนปลาย )
= 1,770,924 บาท
1.2 เงินอุดหนุนรายหัวปีนี้
1.2.1 เงินอุดหนุนมัธยมศึกษาตอนต๎น ( จํานวนนักเรียน x 3,500 บาท )
= 3,724,000 บาท
1.2.2 เงินอุดหนุนมัธยมศึกษาตอนปลาย ( จํานวนนักเรียน x 3,800 บาท )
= 2,895,600 บาท
รวมเงินอุดหนุนรายหัวทั้งหมด
= 8,390,524 บาท
1.3 เงินเรียนฟรี 15 ปี
1.4.1 คําหนังสือ
= 1,957,207 บาท
คงเหลือจากปีงบประมาณ 2564
=
308,627 บาท
รวมทั้งหมด
= 2,265,834 บาท
1.4.2 คําเครื่องแบบนักเรียน
=
859,800 บาท
คงเหลือจากปีงบประมาณ 2564
=
13,140 บาท
รวมทั้งหมด
=
872,940 บาท
1.4.3 คําอุปกรณ์การเรียน
=
797,400 บาท
คงเหลือจากปีงบประมาณ 2564
=
18,010 บาท
รวมทั้งหมด
=
815,410 บาท
1.4.4 คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
=
1,660,220 บาท
คงเหลือจากปีงบประมาณ 2564
=
1,636,780 บาท
รวมทั้งหมด
=
3,297,000 บาท
รวมเงินเรียนฟรี 15 ปีทั้งหมด
= 15,641,708 บาท
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2. เงินบารุงการศึกษา
2.1 คําจ๎างครูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
2.2 คําสอนคอมพิวเตอร์
รวมเงินบารุงการศึกษาทั้งหมด

=
=
=

1,209,390 บาท
123,858 บาท
1,333,248 บาท

3. เงินรายได้สถานศึกษา
3.1 เงินรายได๎สถานศึกษา

=

626,500

รวมงบจัดสรรประจาปีงบประมาณ 2564 ทั้งสิ้น

บาท

17,601,456 บาท

30

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2565
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ฝ่าย

ผู้รับผิดชอบ

อุดหนุน

เรียนฟรี

บารุงฯ

รายได้

รวม

1

สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนางานกลุํมบริหารวิชาการ

วิชาการ

นางนิศารัตน์ ยกให๎

113,000

700,000

813,000

2

การแขํงขันมหกรรมความสามารถกิจกรรมทางวิชาการ

วิชาการ

นางนิศารัตน์ ยกให๎

200,000

400,000

600,000

3

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

วิชาการ

นายทรงยศ สกุลยา

30,000

4

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา

วิชาการ

นายทรงยศ สกุลยา

20,000

10,000

30,000

5

นําเสนอผลงานห๎องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วิชาการ

นายทรงยศ สกุลยา

20,000

10,000

30,000

6

วิชาการ

นางสาวอัมพร สารวัตร

22,000

20,000

42,000

7

ศูนย์การเรียนรู๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา
สํงเสริมความเป็นเลิศ

วิชาการ

นางสาวปริณดา วิเศษผล

10,000

40,000

50,000

8

จัดซื้อหนังสือเรียน

วิชาการ

นางสาวอัมพร สารวัตร

2,265,834

2,265,834

9

โรงเรียนมาตรฐานสากล

วิชาการ

นางสาวปริณดา วิเศษผล

10

เด็ก 'TCAS65'

วิชาการ

นายณฐกร สุขเกษม

11

พัฒนางานวัดผลและประเมิน

วิชาการ

นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร

40,000

12

สํงเสริมและพัฒนากิจกรรมแนะแนว

วิชาการ

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

44,900

13

ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

วิชาการ

นายทรงยศ สกุลยา

5,100

14

สํงเสริมอัจฉริยภาพด๎านคณิตศาสตร์

วิชาการ

นายทรงยศ สกุลยา

43,610

15

พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ

วิชาการ

นางอรกัลยา จันทรสมบัติ

40,000

40,000

16

สุนทรียะทางด๎านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

วิชาการ

นางกนกวรรณ บุญเสรฐ

100,000

100,000

30,000

10,000

10,000
183,020

183,020
40,000

20,400

65,300
5,100

26,000

69,610

31
ลาดับ

ฝ่าย

ผู้รับผิดชอบ

อุดหนุน

เรียนฟรี

วิชาการ

นางสาวสุพรรณี บุญเปี่ยม

20,000

10,000

30,000

18

โครงการ/กิจกรรม
สํงเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ จีนและ
ญี่ปุน
สํงเสริมศักยภาพทักษะวิทยาศาสตร์

วิชาการ

นางสาวละออง คิมอิ๋ง

70,000

40,000

110,000

19

พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

วิชาการ

นายบุญรอด ชูเมือง

300,000

74,000

374,000

20

สํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

วิชาการ

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

38,000

50,000.00

88,000

21

ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท๎องถิ่น

วิชาการ

นางสาวณัฐวดี กุตนันท์

15,000

15,000

22

สํงเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาเพื่อการแขํงขัน

วิชาการ

นายเอกภพ อัสสะวะ

25,000

25,000

23

วิชาการ

นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคาม

วิชาการ

นางลดาวัลย์ เถาวัลย์

16,000

16,000

วิชาการ

นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์

45,004

45,004

วิชาการ

นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์

100,000

100,000

27

สํงเสริมการแขํงขันกีฬา กรีฑาภายในโรงเรียน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมํ สาระ
การเรียนรู๎สุขศึกษาฯ
พัฒนาและสํงเสริมทักษะภาษาไทย
เพิ่มประสิทธิภาพการให๎บริการสื่อสารสนเทศและ
แหลํงเรียนรู๎
สํงเสริมนิสยั รักการอํานและแสวงหาความรูด๎ ๎วยตนเอง

วิชาการ

นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์

20,000

20,000

28

สํงเสริมการเรียนรู๎ห๎องเรียนนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์

วิชาการ

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

30,000

30,000

29

สํงเสริมการเรียนรู๎ทักษะชีวิตและพัฒนาอาชีพ

วิชาการ

นางนิศารัตน์ ยกให๎

91,480

91,480

30

สัปดาห์ห๎องสมุด

วิชาการ

นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์

31

ทัศนศึกษา

วิชาการ

นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม

821,700

821,700

32

เข๎าคํายลูกเสือ

วิชาการ

นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม

372,400

372,400

33

สํงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน

วิชาการ

นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม

43,000

43,000

17

24
25
26

100,000

15,000

บารุงฯ

รายได้

รวม

100,000

15,000

32
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ฝ่าย

ผู้รับผิดชอบ

อุดหนุน

เรียนฟรี
105,000

บารุงฯ

รายได้

รวม

34

สํงเสริมระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน

กิจการนักเรียน

นางกุลิสรา ครุฑหลวง

95,000

35

กิจการนักเรียน

นายภัทรคุณ บุญดุฉาว

5,000

5,000

กิจการนักเรียน

นายสัณห์ชัย สิริปยิ านนท์

103,000

103,000

37

TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไมํพึ่งยาเสพติด
งานรักษาวินัยและแก๎ไขพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ของ
นักเรียน
สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

กิจการนักเรียน

นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์

38

อาหารกลางวันสําหรับนักเรียนทุนเสมอภาค

กิจการนักเรียน

นางกุลิสรา ครุฑหลวง

39

โรงเรียนปลอดขยะ

ทั่วไป

นางสาวสุกัญญา หนูทอง

45,000

40

คลินิคสุขภาพ

ทั่วไป

นางวิไล ปานแสง

50,000

50,000

41

พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์

ทั่วไป

นางสาวนันทวัน ดิสสงค์

5,000

5,000

42

วันสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย

ทั่วไป

นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์

20,000

20,000

43

การสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน

ทั่วไป

นางอัจฉรา ตุ๎มสุวรรณ

20,000

20,000

44

หมวกนิรภัยใสํเต็มร๎อย

ทั่วไป

นายชัยณรงค์ ฉายศรี

3,000

3,000

45

ซํอมแซมยานพาหนะ และน้ํามันเชื้อเพลิง

ทั่วไป

นายชัยณรงค์ ฉายศรี

150,000

150,000

46

พัฒนาและปรับปรุงระบบมัลติมีเดียในโรงเรียน

ทั่วไป

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

45,000

45,000

47

พัฒนาระบบเสียงห๎องเรียนแหํงการเรียนรู๎
พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาเนื่องใน
สถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ปรับปรุง ซํอมแซม ตกแตํงภูมิทัศน์โรงเรียน
พัฒนางานอํานวยการสูํการบริหารการจัดการเรียน
การสอน

ทั่วไป

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

100,000

100,000

ทั่วไป

นายภูเบศ ภวัตพิบูล

1,478,130

ทั่วไป

นายภูเบศ ภวัตพิบูล

300,000

36

48
49
50

ทั่วไป

นางเมวิกา นาศฤงคาร

25,000

200,000

100,000

100,000

50,000

95,000

626,500

2,104,630
300,000
25,000

33
ลาดับ
51
52
53

โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา
การจ๎างบุคลากรและลูกจ๎างชั่วคราว
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ระบบสารสนเทศ และ
ระบบควบคุมภายใน เพื่อการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา

ฝ่าย
บุคคล

ผู้รับผิดชอบ

บุคคล

นางสาวศรีนวล ขิระนะ
นางสาวลําใย ทองใบ

ประกันฯ

นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์

อุดหนุน

เรียนฟรี

บารุงฯ

554,100

รายได้

รวม
554,100

718,956

1,333,248

2,052,204

14,000

14,000
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จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565

ประกันฯ

นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์

3,000

3,000
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พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา

ประกันฯ

นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์

1,678,104

1,678,104
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โรงเรียนธนาคารสระหลวงพิทยาคม
สนับสนุนคําเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน

งบประมาณ

นางสาวเพชร โตเมศร์

10,000

10,000

งบประมาณ

นางวิลาสินี อําพันพงษ์

สาธารณูปโภค
สํงเสริม สนับสนุนงานบริหารและการจัดการเรียนการ
สอน

งบประมาณ
งบประมาณ

นางวิลาสินี อําพันพงษ์
นางศิริพร เมืองทอง

57
58
59

รวมทั้งหมด

1,688,350

1,688,350

1,285,000
354,856

1,285,000

8,390,524

7,251,184 1,333,248 626,500 17,601,456

34

ส่วนที่ 4 โครงการ/ กิจกรรม
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โครงการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนิศารัตน์ ยกให๎
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
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
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
ข๎อที่ 4 ด๎านประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายสพม.พิจิตร
Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
Q2 Quality of Teacher ครูผู๎สอนคุณภาพ
Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากลและสํงเสริมการเลือก
ศึกษาตํอเพื่อการมีงานทํา
กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมและพัฒนาครูให๎เป็นครูยุคใหมํและมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐาน ทันสมัย เพื่อให๎เกิดการ
เรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
วิชาการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 มุํงกระจายอํานาจในการบริหารการจัดการศึกษา
ให๎มากที่สุด ที่จะให๎สถานศึกษาดําเนินการโดยอิสระ รวดเร็ว สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน
ท๎องถิ่น ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทําให๎สถานศึกษาเข๎มแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
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เรียนการสอน การจัดหาและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม การวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนการวัดผลประเมินผลได๎อยํางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา จึงได๎รํวมวางแผนงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาให๎สูงขึ้น ด๎วยการพัฒนาที่ระบบงาน การวางแผนวิชาการ การพัฒนาคุณภาพครูผู๎สอนและการ
สํงเสริมความสามารถของนักเรียนด๎วยการจัดกิจกรรมตํางๆ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนและบุคลากรได๎แสดงออกถึงความรู๎
ความสามารถ รู๎จักแก๎ปัญหาและทํางานเป็นทีม ตลอดจนมีการนิเทศติดตามอยํางเป็นระบบ กลุํมบริหารวิชาการ
จึงจําเป็นต๎องจัดทําโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบกลุํมบริหารวิชาการให๎ดําเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให๎ครูผู๎สอนมีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะกระบวนการวิจัย และนําผลการวิจัยไปใช๎ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
2.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการรู๎ให๎สอดคล๎องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา
2.4 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับให๎สูงขึ้น
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผู๎สอนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมมีการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
คิดเป็นร๎อยละ 100
3.1.2 ครูผู๎สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎และได๎รับการนิเทศชั้นเรียน อยํางน๎อยภาคเรียนละ
1 ครั้ง คิดเป็นร๎อยละ 100
3.1.3 ครูมีการสร๎างการเรียนรู๎รํวมกันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสูํคุณภาพผู๎เรียน (PLC)
ร๎อยละ 75
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู๎สอนมีคุณภาพสามารถนําไปใช๎แก๎ปัญหาหรือพัฒนาผู๎เรียน
สํงผลให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา
3.2.2 ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
และนําไปใช๎ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน อยูํในระดับ 3 ขึ้นไป
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3.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกชั้นเรียนระดับสถานศึกษามีระดับผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
มีคําเฉลี่ยร๎อยละ 75 ขึ้นไปและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการดําเนินโครงการมีความพึงพอใจในระดับ
มาก
4. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ (DO)
-ประชุมคณะทํางานเพื่อชี้แจงโครงการและมอบหมาย
ภาระงาน
- ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ วัตถุประสงค์แตํละข๎อดังนี้
กิจกรรมที่ 1 งานจัดการเรียนการสอนสถานการณ์ COVID
กิจกรรมที่ 2 งานสํงเสริมพัฒนาด๎านวิชาการ
กิจกรรมที่ 3 งานทะเบียน
กิจกรรมที่ 4 งานจัดตารางสอน
กิจกรรมที่ 5 งานวิจัยในชั้นเรียน
กิจกรรมที่ 6 งานนิเทศภายใน
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- ติดตามการดําเนินงานพร๎อมปรับปรุงและแก๎ไขการ
ดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
-ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นางนิศารัตน์ ยกให๎

ตุลาคม 2564

นางนิศารัตน์ ยกให๎

ตุลาคม 2564กันยายน 2565

นางนิศารัตน์ ยกให๎
นางนิศารัตน์ ยกให๎
นางเครือมาส คําเขียน
นางสาวรัตนา พรายเพริด
นางสาวปริณดา วิเศษผล

กันยายน 2565

นายไพศาล ศิวเวทพิกุล

กันยายน 2565

นางนิศารัตน์ ยกให๎
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน)
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
813,000
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 งานจัดการเรียนการสอน
สถานการณ์ COVID-19
กิจกรรมที่ 2 งานสํงเสริมพัฒนาด๎านวิชาการ
-คํากระดาษโรเนียว/วัสดุหมึกการ
พิมพ์/กระดาษไข
กิจกรรมที่ 3 งานทะเบียน
- คําเอกสาร ปพ./วัสดุการพิมพ์
กิจกรรมที่ 4 งานจัดตารางสอน
-คํากระดาษ/วัสดุอุปกรณ์
กิจกรรมที่ 5 งานวิจัยในชั้นเรียน
-คํากระดาษ/วัสดุ
การพิมพ์
กิจกรรมที่ 6 งานนิเทศภายใน
-คํากระดาษ/วัสดุ
การพิมพ์

ประเภทงบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว

113,000
700,000
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและ
กิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย วัสดุ/ครุภัณฑ์
100,000

เรียนฟรี

-

700,000-

อุดหนุนรายหัว

-

-

6,000

อุดหนุนรายหัว

-

-

3,000

อุดหนุนรายหัว

-

-

2,000

อุดหนุนรายหัว

-

-

2,000

-

700,000

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
813,000
หมายเหตุ แตํละกิจกรรมสามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ

113,000
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6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ (KPI)
1. ครูผู๎สอนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก๎ปัญหาหรือ
พัฒนาผู๎เรียน 1 เรื่อง/ 1 ภาคเรียน คิดเป็น
ร๎อยละ 100
2. งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู๎สอนมีคุณภาพ
สามารถนําไปใช๎แก๎ปัญหาหรือพัฒนาผู๎เรียน
สํงผลให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไป
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
3. ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎ และได๎รับ
การนิเทศชั้นเรียน อยํางน๎อยภาคเรียนละ 1
ครั้ง ร๎อยละ 100
4. ครูมีการสร๎างการเรียนรู๎รํวมกัน เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนสูํคุณภาพของผู๎เรียน
(PLC) ร๎อยละ 75
5. ครูมีความรู ความเข๎าใจ และทักษะเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการเรียนรูที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
และนําไปใช๎ปรับปรุง พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการสอน อยูํในระดับ 3
ขึ้นไป
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกชั้นเรียนระดับ
สถานศึกษามีระดับผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
มีคําเฉลี่ยร๎อยละ 75 ขึ้นไปและผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องกับการดําเนินโครงการมีความ
พึงพอใจในระดับมาก

วิธีการประเมิน
- ประเมินวิจัยในชั้นเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินวิจัยในชั้นเรียน

- ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

- ประเมิน
- นิเทศชั้นเรียน

- แบบประเมิน
- แบบนิเทศชั้นเรียน

- สังเกต

- แบบรายงาน PLC

- ประเมิน

- แบบประเมิน

- ทดสอบ
- ประเมิน

- แบบทดสอบ
- แบบประเมิน
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการในระดับตํางๆ
7.2 ครูทกุ คนมีรายงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ
7.3 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู๎ และได๎รับการนิเทศชั้นเรียน อยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
7.4 ครูมีการสร๎างการเรียนรู๎รํวมกัน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสูํคุณภาพของผู๎เรียน
(PLC)
7.5 ครูมีความรู ความเข๎าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ และนําไปใช๎
ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
7.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกชั้นเรียนระดับสถานศึกษามีระดับผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป มีคําเฉลี่ย
ร๎อยละ 75

ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นางนิศารัตน์ ยกให๎)
ตําแหนํง ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝุายวิชาการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)
ตําแหนํง รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
การแขํงขันมหกรรมความสามารถกิจกรรมทางวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนิศารัตน์ ยกให๎
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
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
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
ข๎อที่ 4 ด๎านประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายสพม.พิจิตร
Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
Q2 Quality of Teacher ครูผู๎สอนคุณภาพ
Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากลและสํงเสริมการเลือก
ศึกษาตํอเพื่อการมีงานทํา
กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมและพัฒนาครูให๎เป็นครูยุคใหมํและมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษา
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกําลังของชาติ
ให๎เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด๎านรํางกาย ความรู๎ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู๎และทักษะพื้นฐาน
รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเป็นตํอการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต
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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
ให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรง กล๎าแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ เห็นคุณคําของวิชาความรู๎อาชีพ
และการดาเนินชีวิตที่ดีงามตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพ และทําหน๎าที่ในฐานะ
เยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติตํอไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนและแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในการเข๎ารํวม
การแขํงขันมหกรรมความสามารถกิจกรรมทางวิชาการ
2.2 เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการแขํงขันการแขํงขันมหกรรมความสามารถกิจกรรมทางวิชาการในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาค
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
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3.1.2 นักเรียนที่เข๎ารํวมการแขํงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาได๎เป็นตัวแทนนักเรียนเข๎ารํวม
การแขํงขันมหกรรมความสามารถกิจกรรมทางวิชาการในระดับภาค
3.1.3 นักเรียนที่ได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนการแขํงขันมหกรรมความสามารถ
ทางวิชาการได๎รับรางวัลตั้งแตํระดับภาคขึ้นไป
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ (DO)
-ประชุมคณะทํางานเพื่อชี้แจงโครงการและมอบหมาย
ภาระงาน
- ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
วัตถุประสงค์แตํละข๎อดังนี้
กิจกรรมที่ 1 แขํงขันระดับเขตพื้นที่
กิจกรรมที่ 2 แขํงขันระดับชาติ
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- ติดตามการดําเนินงานพร๎อมปรับปรุงและแก๎ไขการ
ดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
-ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564

ตุลาคม 2564
ถึงกันยายน 2565

ผู้รับผิดชอบ
นางนิศารัตน์ ยกให๎

นางนิศารัตน์ ยกให๎

กันยายน 2564
ธันวาคม 2565
พฤศจิกายน
2564

นางนิศารัตน์ ยกให๎

กันยายน 2565

นางนิศารัตน์ ยกให๎
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ

200,000
400,000
600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การเข่งขันมหกรรมวิชาการ
ระดับเขตพื้นที่

ประเภท
งบประมาณ
เรียนฟรี
อุดหนุนรายหัว

กิจกรรมที่ 2 การเข่งขันมหกรรมวิชาการ
ระดับภาค

เรียนฟรี
อุดหนุนรายหัว

250,000

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

600,000

400,000

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ/ครุภัณฑ์

150,000
85,000

115,000
200,000

หมายเหตุ แตํละกิจกรรมสามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ
6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ (KPI)
นักเรียนที่เข๎ารํวมการแขํงขันมหกรรม
ความสามารถกิจกรรมทางวิชาการได๎รับ
ประสบการณ์ตรง เกิดทักษะความสามารถ
และแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
นักเรียนที่เข๎ารํวมการแขํงขันระดับเขตพื้นที่
การศึกษาได๎รับรางวัลและเป็นตัวแทนนักเรียน
เข๎ารํวมการแขํงขันมหกรรมความสามารถ
กิจกรรมทางวิชาการในระดับภาค

วิธีการประเมิน
สังเกตพฤติกรรม
ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสังเกต
-แบบประเมินความพึงพอใจ

-การตรวจสอบผลการ
แขํงขันระดับเขตพื้นที่และ
ระดับภาค
-ประเมินความพึงพอใจ

-แบบบันทึกผลการแขํงขัน

-ประเมินความพึงพอใจ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรง เกิดทักษะความสามารถ และแสดงออกทางความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์
7.2 นักเรียนได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนการแขํงขันมหกรรมความสามารถกิจกรรมทางวิชาการ
ในระดับตํางๆ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นางนิศารัตน์ ยกให๎)
ตําแหนํง ครู
ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
( นายไพศาล ศิวเวทพิกุล )
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายทรงยศ สกุลยา
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
 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
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎
ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศใช๎มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.
1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 30/2561 ลง
วันที่ 5 มกราคม 2561 ให๎เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้ วัด กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมีคําสั่งให๎โรงเรียนดําเนินการใช๎หลักสูตรในปีการศึกษา 2561 โดยให๎
ใช๎ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตั้งแตํปีการศึกษา 2561 เป็นต๎นไป ให๎เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดย
กําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู๎เป็นเปูาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนมีพัฒนาการ
เต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ จึงจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อ ดําเนินการ
จัดทําหลักสูตรโรงเรียนสระหลวงพิ ทยาคม พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 อยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎ ได๎หลักสูตรสถานศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุด และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข๎าสูํโลกยุคศตวรรษที่ 21 และทิศทาง นโยบาย และจุดเน๎น
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
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2551 เป็นข๎อกําหนดในการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน เพื่อพัฒนาสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สร๎างสรรค์ เทคโนโลยี สามารถทํางานรํวมกับผู๎อื่นและอยูํรํวมกับผู๎อื่นในสังคมโลกได๎อยําง
สั น ติ ภายใต๎ ก ารเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั งคม วั ฒ นธรรม สภาพแวดล๎ อม ความรู๎ ทางวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี รวมถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล๎องกับประเทศไทย
4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประเมินหลักสูตรสถานศึกษาตามเอกสารประกอบหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระ
และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
2.2 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให๎เหมาะสมกับความถนัด และความสนใจของผู๎เรียน และตรงกับความ
ต๎องการของท๎องถิ่น/ชุมชน หรือตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2.3
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 สถานศึกษามีหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่ผํานการประเมินหลักสูตร คิดเป็นร๎อยละ 100
3.2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่ปรับปรุงให๎เหมาะสมกับความถนัด และความสนใจของผู๎เรียน และ
ตรงกับความต๎องการของท๎องถิ่น/ชุมชน หรือตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ครบถ๎วน
และสมบูรณ์ทุกระดับชั้น
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ขั้นดาเนินการ (DO)
- ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นายทรงยศ สกุลยา
และงานพัฒนาหลักสูตรฯ

ธันวาคม 2564

นายทรงยศ สกุลยา
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กิจกรรม/ขั้นตอน
กิจกรรมที่ 1 ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
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
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
- เครื่องพิมพ์
EPSON L4160 + INK TANK
- หมึกพิมพ์ (10 x 450 บาท)
- กระดาษ A4 (24 x 115 บาท)
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
- คําตอบแทนวิทยากร
(1 x 4,200 บาท)
- คําอาหารวําง/อาหารกลางวัน
(50 x 100 บาท)
- คําแฟูมกระดุม (100 x 10 บาท)
- คําถํายเอกสาร

30,000
30,000
ประเภท
งบประมาณ

ระยะเวลา
ถึง มีนาคม 2565

ผู้รับผิดชอบ
และงานพัฒนาหลักสูตรฯ

พฤศจิกายน 2564
นายทรงยศ สกุลยา
ถึง พฤษภาคม 2565 และงานพัฒนาหลักสูตรฯ
กรกฎาคม 2565

นายทรงยศ สกุลยา

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

อุดหนุนรายหัว

-

-

7,790

อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว

-

-

4,500
2,760

อุดหนุนรายหัว

4,200

-

-

อุดหนุนรายหัว

-

5,000

-

อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว

-

2,950

1,000
-

49

กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
- จัดจ๎างทําเอกสาร/เข๎าเลํม
(15 x 120 บาท)
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ประเภท
งบประมาณ ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
อุดหนุนรายหัว
1,800
-

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
สถานศึกษามีหลักสูตร และเอกสารประกอบ
หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่ผํานการประเมิน
หลักสูตร คิดเป็นร๎อยละ 100
สถานศึกษามีหลักสูตรที่ปรับปรุงให๎เหมาะสมกับ
ความถนัด และความสนใจของผู๎เรียน และตรงกับ
ความต๎องการของท๎องถิ่นหรือชุมชน ครบถ๎วนและ
สมบูรณ์ทุกระดับชั้น

30,000

4,200

9,750

16,050

วิธีการ
- ประเมินหลักสูตร

เครื่องมือ
- ประเมินหลักสูตร

- ประเมินหลักสูตร

- ประเมินหลักสูตร

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สถานศึกษามีหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ และ
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ครบถ๎วน มีความสมบูรณ์แบบ และเป็นปัจจุบัน
7.2 สถานศึกษามีหลักสูตรทีเ่ หมาะสมกับความถนัด และความสนใจของผู๎เรียน และตรงกับความ
ต๎องการของท๎องถิ่นหรือชุมชน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นายทรงยศ สกุลยา)
ตําแหนํง หัวหน๎างานพัฒนาหลักสูตรฯ
ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)

ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายทรงยศ สกุลยา
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2, 3, 4, 5, 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร
Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
Q2 Quality of Teacher ครูผู๎สอนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากล และสํงเสริมการเลือก
ศึกษาตํอเพื่อการมีงานทํา
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎คัดเลื อกโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
จังหวัดพิจิตร ให๎เข๎ารํวมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ “สะเต็มศึกษา: ต๎นกล๎า
Smart Trainer Team” ปี 2560 เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ และสามารถบูรณาการ
ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ไปใช๎ในการเชื่อมโยงและแก๎ปัญหา
ในชีวิตจริง การพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหมํควบคูํไปกับการพัฒนาทักษะแหํ งศตวรรษที่ 21 และเพื่อให๎
การขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู๎ดังกลําวดําเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจิตร จึงได๎แตํงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎สะ
เต็มศึกษา ตั้งแตํปีการศึกษา 2560 เป็นต๎นมา และได๎จัดโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา เพื่อ
สํ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให๎ ค รู จั ด การ-เรี ย นรู๎ ใ ห๎ นั ก เรี ย นได๎ เ รี ย นรู๎ ใ นองค์ ค วามรู๎ ทั ก ษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถนํามาประยุกต์ใช๎เพื่อแก๎ปัญหาสถานการณ์ในชี วิตจริง
ผํานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทาง สะเต็มศึกษา ตามขั้นตอนที่สถาบันสํงเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได๎ออกแบบ ได๎แกํ ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา หรือนวัตกรรมที่ต๎องการพัฒนา ขั้นที่
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2 รวบรวมข๎อมู ล และแนวคิดที่ เกี่ย วข๎อง ขั้ นที่ 3 ออกแบบวิ ธีการแก๎ปัญ หา ขั้น ที่ 4 วางแผนและดําเนินการ
แก๎ปัญหา ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง และขั้นที่ 6 นําเสนอวิธีการแก๎ปัญหา หรือผลของการพัฒนา
นวัตกรรม
กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ตระหนักถึงความสําคัญข๎างต๎น และมีความ
ประสงค์ที่จะสํงเสริมการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให๎กับนักเรียนทุกระดับชั้น จึงจัดโครงการ
ขับ เคลื่ อ นการจั ด การเรี ย นรู๎ ส ะเต็ ม ศึก ษาขึ้ น เพื่ อ ให๎ นั กเรี ยนเข๎ าใจและประยุก ต์ ใช๎ แ นวคิ ด ทางคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการแก๎ปัญหาสถานการณ์ที่สอดคล๎องกับบริบท
ชีวิตจริง เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และใช๎กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม ในการแก๎ปัญหาที่ต๎องการ และเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร๎างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะการ
สื่ อ สาร และทั ก ษะการ-ทํ า งานรํ ว มกั บ ผู๎ อื่ น นอกจากนี้ ยั ง สํ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให๎ ครู ก ลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎
คณิตศาสตร์ กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และครูกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นสามารถจัดกิจกรรม
ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ในองค์ความรู๎ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อ
ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่จะชํวยยกระดับสมรรถนะการคิดของนักเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2.วัตถุประสงค์
2.4 เพื่อให๎นักเรียนเข๎าใจและประยุกต์ใช๎แนวคิดทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการ
แก๎ปัญหาสถานการณ์ที่สอดคล๎องกับบริบทชีวิตจริง
2.5 เพื่อให๎นักเรียนได๎พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และใช๎
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการแก๎ปัญหาที่ต๎องการ
2.6 เพื่อให๎นักเรียนได๎พัฒนาความคิดสร๎างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะการสื่อสาร และทักษะการทํางาน
รํวมกับผู๎อื่น
2.7 เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎ครูจัดการเรียนรู๎ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ในองค์ความรู๎ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.3. เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.2 ร๎ อ ยละ 60 ของจํ า นวนนั ก เรี ย นที่ เ ข๎ า รํ ว มกิ จ กรรม เข๎ า ใจและประยุ ก ต์ ใ ช๎ แ นวคิ ด ทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาสถานการณ์ที่สอดคล๎องกับบริบทชีวิต
จริง
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3.1.3 ร๎ อยละ 60 ของจํ านวนครู คณิต ศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขาอื่น ที่เข๎ารํว ม
กิจกรรม สามารถจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ในองค์ความรู๎ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3.4. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.2 นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ใช๎กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมในการแก๎ปัญหาที่ต๎องการในระดับดีขึ้นไป
3.2.3 นักเรียนได๎พัฒนาความคิดสร๎างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะการสื่อสาร 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 3
กิจกรรมที่ 2 สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการประกวดโครงงาน
สะเต็มศึกษาภายนอกสถานศึกษา
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศ กํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564
ถึง มิถุนายน 2565

นายทรงยศ สกุลยา
และกลุํมบริหารวิชาการ

พฤศจิกายน 2564
ถึง สิงหาคม 2565

นายทรงยศ สกุลยา
และกลุํมบริหารวิชาการ

พฤศจิกายน 2564
ถึง สิงหาคม 2565

นายทรงยศ สกุลยา

พฤศจิกายน 2564
ถึง สิงหาคม 2565

นายทรงยศ สกุลยา
และกลุํมบริหารวิชาการ

ธันวาคม 2564

นายทรงยศ สกุลยา
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กิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินโครงงาน
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 สัปดาห์สะเต็มศึกษา
ครั้งที่ 3 (ภายในสถานศึกษา)
- วัสดุ/อุปกรณ์จัดกิจกรรม
(ดินน้ํามัน/กระดาษ/แฟูม/ถําน/
เชือก/กาว)
- อาหารกลางวัน (100 x 50 บาท)

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา (ภายในสถานศึกษา)
- วัสดุ/อุปกรณ์จัดกิจกรรม
(สนับสนุนการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน)
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการประกวด
โครงงานสะเต็มศึกษา ภายนอกสถานศึกษา
(ศูนย์สะเต็มศึกษา ส่วนภูมิภาคและ
ส่วนกลาง)
- วัสดุ/อุปกรณ์ฝึก ทําชิ้นงาน และ
ประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา

ระยะเวลา
ถึง กันยายน 2565

20,000
10,000
30,000
ประเภท
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุํมบริหารวิชาการ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

เรียนฟรี 15 ปี

-

-

10,000

อุดหนุนรายหัว

-

5,000

-

อุดหนุนรายหัว

-

-

10,000

อุดหนุนรายหัว

-

-

5,000
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กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

ประเภท
งบประมาณ
30,000

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
5,000
25,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ร๎อยละ 60 ของจํานวนนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม
เข๎าใจและประยุกต์ใช๎แนวคิดทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหา
สถานการณ์ที่สอดคล๎องกับบริบทชีวิตจริง
ร๎อยละ 60 ของจํานวนครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสาขาอื่นที่เข๎ารํวมกิจกรรม สามารถ
จัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ในองค์ความรู๎ ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และใช๎กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมในการแก๎ปัญหาที่ต๎องการ
ในระดับดีขึ้นไป
นักเรียนได๎พัฒนาความคิดสร๎างสรรค์และนวัตกรรม
ทักษะการสื่อสาร และทักษะการทํางานรํวมกับผู๎อื่น
ในระดับดีขนึ้ ไป

วิธีการ
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจใบกิจกรรม
- ทดสอบหลังกิจกรรม

เครื่องมือ
- แบบสังเกต
- ใบกิจกรรม
- แบบประเมินชิ้นงาน
- แบบทดสอบประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกต
- สัมภาษณ์
- แบบสัมภาษณ์
- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ

- สังเกตพฤติกรรม
- สัมภาษณ์

- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์

- สังเกตพฤติกรรม
- สัมภาษณ์

- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนได๎เรียนรู๎ การประยุกต์ใช๎แนวคิดทางคณิต ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการ
แก๎ปัญหาสถานการณ์ที่สอดคล๎องกับบริบทชีวิตจริงได๎ด๎วยตนเอง และด๎วยกระบวนการกลุํม
7.2 นั ก เรี ย นได๎ พั ฒ นาทั ก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และใช๎
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการแก๎ปัญหาที่ต๎องการ และเห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

55

7.3 ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ คณิตศาสตร์ กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และครูกลุํม
สาระการเรียนรู๎อื่นสามารถจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ในองค์ความรู๎ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายทรงยศ สกุลยา)

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

ตําแหนํง หัวหน๎างานสะเต็มศึกษา

ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ

(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)

(นายชุมพล สุวิเชียร)

รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
นําเสนอผลงานห๎องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายทรงยศ สกุลยา
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
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 ...............
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากล และสํงเสริมการเลือกศึกษาตํอเพื่อ
การมีงานทํา
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได๎ปรับ ปรุงมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดกลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ สังคมศึกษา 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
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รายวิชาสร๎างสรรค์โครงงานคณิตศาสตร์ รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 และรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีชิ้นงานในการตัดสินผลการเรียนคือ โครงงานตามความถนัดและสนใจ
กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ตระหนักถึงความสําคัญข๎างต๎น และมีความประสงค์ที่จะ
สํงเสริ มการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ให๎กับนักเรียนกลุํมเปูาหมาย จึงจัดโครงการนําเสนอผลงาน
ห๎องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพและความสามารถของนักเรียน อีกทั้งเป็น
การสํงเสริมให๎นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู๎ ปลูกฝังให๎นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สร๎างแรงจูงใจในการศึกษาทางด๎านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อเผยแพรํองค์ความรู๎ตํอที่
ประชุมชน
2.วัตถุประสงค์
2.8 เพื่อให๎นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู๎ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2.9 เพื่อสํงเสริมและปลูกฝังให๎นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสร๎างแรงจูงใจใน
การศึกษาทางด๎านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นที่สูงขึ้น
2.10 เพื่อให๎นักเรียนเผยแพรํองค์ความรู๎จากการจัดทําโครงงานตํอที่ประชุมชน
2.11
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.5. เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.4 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
3.1.5 นั กเรี ย นที่เข๎ ารํ ว มกิจ กรรมร๎อยละ 100 มีเจตคติ ที่ดีตํอคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมี
แรงจูงใจในการศึกษาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นที่สูงขึ้น
3.1.6 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 100 สามารถเผยแพรํองค์ความรู๎จากการจัดทําโครงงานตํอ
ที่ประชุมชนได๎
3.6. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.4 นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู๎ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป
3.2.5 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมีแรงจูงใจในการศึกษาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ระดับดีขึ้นไป
3.2.6 นักเรียนสามารถเผยแพรํองค์ความรู๎จากการจัดทําโครงงานตํอที่ประชุมชนได๎ในระดับดีขึ้นไป
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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 การนําเสนอโครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงงาน
สะเต็มศึกษา ครั้งที่ 3
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

20,000
10,000
30,000

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นายทรงยศ สกุลยา
และกลุํมบริหารวิชาการ

พฤศจิกายน 2564
ถึง ธันวาคม 2564

นายทรงยศ สกุลยา

มกราคม 2565
ถึง มีนาคม 2565

นายทรงยศ สกุลยา

พฤษภาคม 2565
ถึง สิงหาคม 2565

นายทรงยศ สกุลยา

พฤศจิกายน 2564
ถึง สิงหาคม 2565

นายทรงยศ สกุลยา
และกลุํมบริหารวิชาการ

กุมภาพันธ์ 2565
ถึง กันยายน 2565

นายทรงยศ สกุลยา
และกลุํมบริหารวิชาการ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 การนาเสนอโครงงาน
คณิตศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และ
โครงงานสะเต็มศึกษา ครั้งที่ 3
(ภายในสถานศึกษา)
- วัสดุ/อุปกรณ์สนับสนุนนักเรียน
(เหมาจําย) เชํน กระดาษ โมเดล
อุปกรณ์ทําชิ้นงาน
- ซํอมแซมแผงนําเสนอโครงงาน
(เหมาจําย)
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ และโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง)
- วัสดุ อุปกรณ์
- คําลงทะเบียนที่พัก และคํา
เดินทาง
- จัดจ๎างทําชิ้นงาน (เหมาจําย)
- จัดจ๎างพิมพ์โปสเตอร์
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

ประเภท
งบประมาณ

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

เรียนฟรี 15 ปี

-

-

6,000

อุดหนุนรายหัว

-

2,000

-

เรียนฟรี 15 ปี
อุดหนุนรายหัว

-

8,000

4,000

อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
30,000

-

5,000
5,000
20,000

10,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 100 เกิดทักษะ
ในการเรียนรู๎ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ในระดับดีขึ้นไป
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 100 มีเจตคติที่ดี
ตํอคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีแรงจูงใจในการศึกษา
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อยูํในระดับดีขึ้นไป

วิธีการ
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู๎และการทํางาน
รํวมกับผู๎อื่น
- สังเกตพฤติกรรม
- สัมภาษณ์
- ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือ
- แบบสังเกต

- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบประเมินความพึงพอใจ
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ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 100 สามารถ
เผยแพรํองค์ความรู๎จากการจัดทําโครงงานตํอที่
ประชุมชนได๎ในระดับดีขึ้นไป

วิธีการ
- นําเสนอโครงงาน
- ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือ
- แบบประเมินโครงงาน
- แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมการนําเสนอโครงงานครั้งนี้ สามารถเรียบเรียง และถํายทอดความคิดอยําง
ชัดเจนและเป็นระบบจากเค๎าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์และโครงงานสะเต็มศึกษา โดย
นักเรียน ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในการทําโครงงานตามขั้นตอนการดําเนินงานที่ได๎วางแผนไว๎ สํารวจตรวจสอบ
ประเด็นที่สนใจเป็นพิเศษ ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล วิเคราะห์ จัดกระทําข๎อมูล สรุปผล เขียนรายงาน และ
นําเสนอโครงงานตํอที่ประชุมชน ตลอดจนตอบคําถามกรรมการได๎ในระดับดีทุกคน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายทรงยศ สกุลยา)

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

ตําแหนํง หัวหน๎างานพัฒนาหลักสูตร

ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ

(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)

(นายชุมพล สุวิเชียร)

รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
ศูนย์การเรียนรู๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวอัมพร สารวัตร
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
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
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ.
ข๎อที่ 2 ด๎านโอกาส
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
ข๎อที่ 4 ด๎านประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายสพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
Q2 Quality of Teacher ครูผู๎สอนคุณภาพ
Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังผู๎เรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีด๎านคุณธรรม
จริยธรรม คํานิยมที่พึงประสงค์และมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากลและสํงเสริมการเลือก
ศึกษาตํอเพื่อการมีงานทํา
กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหาร
วิชาการ

1. หลักการและเหตุผล
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี
พระราชดํารัส ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกํพสกนิกรไทย ถึงแนวทางการดํารงอยูํ และปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับ ตั้งแตํระดับครอบครัว ชุมชน หนํวยงานจนถึงระดับรัฐ ให๎ดําเนินไปในทางสายกลางก๎าวทันตํอ
ยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะ ต๎อง มีระบบภูมิคุ๎มกัน
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ในตัวที่ดีตํอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ต๎องอาศัยความรอบรู๎
รอบคอบ และระมัดระวังอยํางยิ่ง ในการนําวิชาการ และเทคโนโลยีตํางๆ มาใช๎ในการวางแผน และดําเนินงานทุก
ขั้นตอนขณะเดียวกัน ก็ต๎องเสริมสร๎างพื้นฐานด๎านจิตใจให๎มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรอบรู๎
ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตชีวิตด๎วยความอดทน และความเพียร การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ เป็นหัวใจของการ
ขับเคลื่อนที่จะนําไปสูํการปฏิรูปการศึกษา ครูต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจและต๎องปรับเปลี่ยนวิธีสอน เพื่อพัฒนา
ผู๎เรียนให๎มีความรู๎ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิต การประเมินผล
ความสามารถที่แท๎จริงและคุณลักษณะที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นกับผู๎เรียนในด๎านคุณธรรม จริยธรรม โดยประเมินจาก
การปฏิบัติงานกิจกรรม ทั้งที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียนอยํางตํอเนื่อง อยํางเป็นระบบและมีขั้นตอน
จากเหตุผลดังกลําวโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
จึงได๎จัดทําโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เป็นงานสานตํอที่ต๎องขับเคลื่อนตํอไปเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง มั่นคงและ
ยั่งยืนให๎กับคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนชุมชน มาใช๎เป็นหลักในการคิด
หลักการทํางาน และหลักปฏิบัติในชีวิตประจําวัน จนเกิดเป็นคุณลักษณะอยูํอยํางพอเพียงดั่งพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชขึ้น
เพื่อให๎สามารถรักษาสมดุลในการดําเนินชีวิตได๎อยํางมีสติ
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 โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวัฒนธรรมไทยให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกปฏิบัติจริง
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ร๎อยละ 90 มีแผนการจัดการเรียนรู๎บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
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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
แหลํงเรียนรู๎ให๎ชุมชนได๎นําไปประกอบอาชีพได๎
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 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมเป็นแหลํงเรียนรู๎การเผาถํานและผลิตน้ําส๎มควันไม๎ ให๎นักเรียน
ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง และหนํวยงานอื่น
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นางสาวอัมพร สารวัตร
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นดาเนินการ (DO)
- ประชุมคณะทํางานเพื่อชี้แจงโครงการและมอบหมาย
ภาระงาน
- ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎บูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุํม
สาระฯ ทุกระดับชั้น
กิจกรรมที่ 2 การจัดแสดงนิทรรศการศาสตร์พระราชา /
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง /ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นและวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมที่ 3 ฐานกิจกรรมการเรียนรู๎การผลิตน้ําส๎ม
ควันไม๎และถํานชาโคล
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการเรียนรู๎โรงเรือนไม๎ดอก
ไม๎ประดับ
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการเรียนรู๎แปลงนาสาธิต
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสํงเสริมอาชีพ
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- ติดตามการดําเนินงานพร๎อมปรับปรุงและแก๎ไขการ
ดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2564
ถึง กันยายน 2565

นางสาวอัมพร สารวัตร
นางนิศารัตน์ ยกให๎
และคณะกรรมการ

พฤศจิกายน 2564
ถึงกันยายน 2565

นางสาวอัมพร สารวัตร
นางนิศารัตน์ ยกให๎

กันยายน 2565

นางสาวอัมพร สารวัตร
นางนิศารัตน์ ยกให๎
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของทุกกลุํมสาระ
-คําวัสดุจัดทําเอกสาร
เงินอุดหนุนรายหัว
แผนการจัดการเรียนรู๎ แผํนพับ เชํน
กระดาษการ์ดปก180 แกรม หมึกเครื่อง
ปริ๊น brother
กิจกรรมที่ 2 การจัดแสดงนิทรรศการ
เงินอุดหนุนรายหัว
ศาสตร์พระราชา / ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง /ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและ
วัฒนธรรมไทย
-คําวัสดุจัดทําปูายไวนิล ปูายฐาน
กิจกรรมการเรียนรู๎ แผํนพับ
กิจกรรมที่ 3 ฐานกิจกรรมการเรียนรู๎การ
เรียนฟรี 15 ปี
ผลิตน้ําส๎มควันไม๎และถํานชาโคลเพื่อฝึก
อาชีพและสํงเสริมรายได๎
- คําวัสดุถังสําหรับรองน้ําส๎มควันไม๎
-คําวัสดุขวดบรรจุผลิตภัณฑ์น้ําส๎ม
ควันไม๎ขนาด
-คําวัสดุอุปกรณ์ถุงบรรจุถําน
ชาโคล

22,000
20,000
42,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

-

-

2,000

-

-

15,000

-

-

9,000
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กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
- คําวัสดุอุปกรณ์กระดาษสติ๊กเกอร์ติด
ขวดผลิตภัณฑ์น้ําส๎มควันไม๎และถําน
ชาโคล
กิจกรรมที่ 4 ฐานกิจกรรมการเรียนรู๎
โรงเรือนไม๎ดอกไม๎ประดับ
- คําวัสดุอุปกรณ์ในการทํา
โรงเรือน
- ถุงดํา/กระถางพลาสคิก
เพาะปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ
- ขุยมะพร๎าว/มะพร๎าวสับ
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสํงเสริมอาชีพ
- ตลาดนัดพอเพียง
รวมงบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

เรียนฟรี 15 ปี

-

-

11,000

เงินอุดหนุนรายหัว

-

-

5,000

-

-

42,000

42,000
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6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
-ครูโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ร๎อยละ 90 มีแผนการ
จัดการเรียนรู๎บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุํมสาระ
การเรียนรู๎
-นักเรียนในโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ร๎อยละ 90
มีความสามารถในการแสวงหาความรู๎ ใช๎กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ ในการหาคําตอบและสร๎างองค์ความรู๎ใหมํ
สามารถเชื่อมโยงสูํการดํารงชีวิตได๎อยํางพอเพียงและ
ยั่งยืน
-นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง และ
ชุมชนร๎อยละ 90 ได๎นําแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน
-นักเรียนร๎อยละ 90 รู๎จักวิธีการทํางานและสามารถ
ทํางานรํวมกับผู๎อื่นโดยเข๎ารํวมกิจกรรมทุกกิจกรรมอยําง
มีความสุข
-โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ร๎อยละ 90 มีแหลํงเรียนรู๎
ให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกปฏิบัติจริงและเป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎ชุมชน

วิธีการ
ตรวจสอบแผน

เครื่องมือ
แบบตรวจสอบแผน

สังเกต
สัมภาษณ์
รายงานผล
การดําเนินงาน

แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบรายงานผลการ
ดําเนินงาน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกปฏิบัติจริงและเป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎ชุมชน
7.2 นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
7.3 รณรงค์ให๎ใช๎งบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์ ในการดําเนินงานอยํางคุ๎มคําให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
7.4 สํงเสริมให๎นักเรียนหารายได๎ระหวํางเรียน ฝึกการรู๎จักประหยัดและการออมโดยน๎อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการดําเนินชีวิต
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวอัมพร สารวัตร)
ตําแหนํง หัวหน๎างานเศรษฐกิจพอเพียง

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน
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ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
สํงเสริมความเป็นเลิศ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวปริณดา วิเศษผล
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการการ 1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565
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
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากล และสํงเสริมการเลือกศึกษาตํอ
เพือ่ การมีงานทํา
กลุม่ บริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง
เจตคติ ที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต
มาตรฐานการศึกษาข๎อ 10 กําหนดวํา “ ครูจะต๎องมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยํางมี
ประสิทธิภาพและเน๎นผู๎เรียนเป็นสํา คัญ” ดังนั้นครูจึงควรวิเคราะห์ศักยภาพและเข๎าใจผู๎เรียนเป็นรายบุคคล
เพื่อเป็นแนวทางในการสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางเต็มความสามารถ และพัฒนา ความก๎าวหน๎าของนักเรียน
อยูํเสมอโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น
และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เล็งเห็นวํา การที่นักเรียนมีศักยภาพของความเป็นพล
โลกต๎องได๎รับการพัฒนาทักษะในด๎านตําง ๆ จึงจัดทําโครงการการแขํงขันมหกรรมความสามารถกิจกรรมทาง
วิชาการขึ้น เพื่อสนองความสนใจ ความถนัด และความต๎องการของผู๎เรียน ตามความแตกตํางระหวํางบุคคล
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ให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรง กล๎าแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ เห็นคุณคําของวิชาความรู๎อาชีพ
และการดําเนินชีวิตที่ดีงามตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพ และทําหน๎าที่ในฐานะ
เยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติตํอไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนและแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในการเข๎ารํวม
การแขํงขันมหกรรมความสามารถกิจกรรมทางวิชาการภายในโรงเรียน
2.2 เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการแขํงขันการแขํงขันมหกรรมความสามารถกิจกรรมทางวิชาการ
ภายนอกสถานศึกษา
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ร๎อยละ 90 ของนักเรียนที่เข๎ารํวมการแขํงขันมหกรรมความสามารถกิจกรรมทางวิชาการ
ได๎รับประสบการณ์ตรงเกิดการพัฒนาทักษะความสามารถและแสดงออกทางความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์
3.1.2 ร๎อยละ 90 ของนักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันมหกรรมความสามารถกิจกรรมทางวิชาการ
ภายในสถานศึกษา
3.1.3 ร๎อยละ 30 ของนักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันมหกรรมความสามารถกิจกรรมทางวิชาการ
ภายนอกสถานศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
3.1.1 นักเรียนที่เข๎ารํวมการแขํงขันมหกรรมความสามารถกิจกรรมทางวิชาการได๎รับ
ประสบการณ์ตรง เกิดทักษะความสามารถ และแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
3.1.2 นักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันมหกรรมความสามารถกิจกรรมทางวิชาการ
ภายในสถานศึกษา
3.1.3 นักเรียนที่ได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนการแขํงขันมหกรรมความสามารถ
ทางวิชาการได๎รับรางวัลตั้งแตํระดับจังหวัดขึ้นไป
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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 แขํงขันภายในสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 3 แขํงขันภายนอกสถานศึกษา
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- ติดตามการดําเนินงานพร๎อมปรับปรุงและแก๎ไขการ
ดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
-ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2565

นางสาวปริณดา วิเศษผล

ตุลาคม 2564
ถึงกันยายน 2565

นางสาวปริณดา วิเศษผล

ตุลาคม 2564 นางสาวปริณดา วิเศษผล
ถึงกันยายน 2565 นางสาวปริณดา วิเศษผล
กันยายน 2565 นางสาวปริณดา วิเศษผล
ถึงธันวาคม 2565
พฤศจิกายน
2565

นางสาวปริณดา วิเศษผล

กันยายน 2565

นางสาวปริณดา วิเศษผล

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
10,000
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน) 40,000
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
50,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 สํงเสริมและพัฒนาทักษะด๎าน
วิชาการ
กิจกรรมที่ 2 แขํงขันภายในสถานศึกษา
-คําวัสดุฝึก
กิจกรรมที่ 3 แขํงขันภายนอกสถานศึกษา
-คําวัสดุฝึก
-คําเบี้ยเลี้ยงนักเรียน
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม

ประเภทงบประมาณ

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ/ครุภัณฑ์

-

-

-

-

เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

-

-

20,000

เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
เงินอุดหนุนรายหัว

10,000

-

20,000

50,000

10,000

-

40,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ (KPI)
นักเรียนทีเ่ ข๎ารํวมการแขํงขันมหกรรม
ความสามารถกิจกรรมทางวิชาการได๎รับ
ประสบการณ์ตรง เกิดทักษะความสามารถ
และแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
นักเรียนที่เข๎ารํวมการแขํงขันระดับเขตพื้นที่
การศึกษาได๎รับรางวัลและเป็นตัวแทนนักเรียน
เข๎ารํวมการแขํงขันมหกรรมความสามารถ
กิจกรรมทางวิชาการในระดับภาค
นักเรียนที่ได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนการ
แขํงขันมหกรรมความสามารถทางวิชาการ
ได๎รับรางวัลตั้งแตํระดับภาคขึ้นไป

วิธีการประเมิน
สังเกตพฤติกรรม
ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสังเกต
-แบบประเมินความพึงพอใจ

-การตรวจสอบผลการ
แขํงขันระดับเขตพื้นที่
-ประเมินความพึงพอใจ

-แบบบันทึกผลการแขํงขัน

-การตรวจสอบผลการ
แขํงขันระดับภาค
-ประเมินความพึงพอใจ

-แบบบันทึกผลการแขํงขัน

-ประเมินความพึงพอใจ

-ประเมินความพึงพอใจ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรง เกิดทักษะความสามารถ และแสดงออกทางความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์
7.2 นักเรียนได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนการเข๎าแขํงขันความสามารถกิจกรรมทางวิชาการ
ในระดับตํางๆ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวปริณดา วิเศษผล)
ตําแหนํง หัวหน๎างานสํงเสริมความเป็นเลิศ
ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)
ตําแหนํง รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

จัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายโครงการสนับสนุนคําใช๎จําย
ในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวอัมพร สารวัตร

ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565
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
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ.
ข๎อที่ 2 ด๎านโอกาส
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
ข๎อที่ 4 ด๎านประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายสพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
Q2 Quality of Teacher ครูผู๎สอนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากลและสํงเสริมการเลือกศึกษาตํอเพื่อ
การมีงานทํา
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
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คณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณรายจํายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552
เพื่อใช๎จํายเป็นคําเลําเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ดังนั้นกลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ตระหนักถึงความสําคัญ จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น
เพื่อให๎เป็นไปตามระเบียบวิธีจํายเงิน สามารถตรวจสอบได๎ และต๎องเป็นไปตามเจตนารมณ์การจัดการศึกษา
ต๎องจัดให๎บุคคล มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมํน๎อยกวําสิบสองปีที่รัฐจะต๎องจัดให๎
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 ได๎รับหนังสือเรียนครบทุกกลุํมสาระการ
เรียนรู๎
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 2564 ดังนี้
รอบที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2564
รอบที่ 2 วันที่ 16 มกราคม 2565
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
2565

นางสาวอัมพร สารวัตร
และคณะกรรมการ

กุมภาพันธ์ 2565

กุมภาพันธ์ 2565
กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม - เมษายน
พฤษภาคม 2565

นางสาวอัมพร สารวัตร
และคณะกรรมการ

นางสาวอัมพร สารวัตร
และคณะกรรมการ

มิถุนายน 2565

นางสาวอัมพร สารวัตร
และคณะกรรมการ
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
บาท
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
2,265,834
บาท
5.3 เงินระดมทรัพยากร
บาท
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
บาท
รวมงบประมาณที่ได้รับ
2,265,834
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ ตอบแทน
การใช้งบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 1 การจัดซื้อหนังสือเรียน
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1- 6
เรียนฟรี
2,265,834
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
2,265,834
2,265,834
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
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวอัมพร สารวัตร)
ตําแหนํง ครู

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน
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ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวปริณดา วิเศษผล
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
 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
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 4 ด๎านประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q4 Quality of School โรงเรียนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษา
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นํามาใช๎เป็นมาตรกาเรํงดํวน ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพเทียบเทํามาตรฐาน
ของสกล ในปัจจุบันโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลได๎มีการประเมินคุณภาพของนักเรียนด๎านตําง ๆ เทียบกับ
คุณภาพของนั กเรี ยนในประเทศที่มีการจัดการศึกษาสูง มีความสามารถในการรํว มมือกันงาน และแขํงขันกับ
นานาชาติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เพราะสิ่งเหลํานี้จะทําให๎ประเทศไทยดํารงอยูํในเวทีระดับนานาชาติได๎อยํางสงํา
งาม รูํเทําทัน ได๎รับประโยชน์ในสิ่งที่ควรจะได๎รับและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดํา รงชีวิตอยูํรํวมกันอยํางสงบ
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
2.1 เพื่อพัฒนาโรงเรียนเข๎าสูํการประเมินพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด๎วยระบบคุณภาพ ตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแหํงสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับให๎สูงขึ้น
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
3.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
3.2.2 ครูทุกคนมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.2.3 หนํวยงานในโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมมีการบริหารจัดการเชิงระบบ
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. แตํงตั้งคณะกรรมการ
4. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับคณะกรรมการ
ขั้นดาเนินการ (DO)
- เก็บรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศ
- จัดทํารูปเลํมรายงาน
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- การตรวจสอบความสอดคล๎องของรายงานกับเกณฑ์
รางวัลตําง ๆ
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ปรับปรุงแก๎ไขให๎รายงานมีความถูกต๎องสมบูรณ์

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นางสาวปริณดา วิเศษผล
และคณะ

ธันวาคม 2564
ถึง สิงหาคม 2565

นางสาวปริณดา วิเศษผล
และคณะ

กันยายน 2565

นางสาวปริณดา วิเศษผล
และคณะ

กันยายน 2565

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 เก็บรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศ
- กระดาษ/วัสดุการพิมพ์
กิจกรรมที่ 2 จัดแสดงผลงานรับการร
ปะเมิน
- วัสดุและอุปกรณ์จัดแสดงผล
งาน
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

10,000
10,000

ประเภทงบประมาณ

อุดหนุนรายหัว

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

-

-

2,000

อุดหนุนรายหัว
10,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร๎อยละ 90
มีสํวนรํวมในการดําเนินงาน
หนํวยงานในโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมสามารถ
จัดทําคูํมือปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

8,000
-

วิธีการ
- สังเกตการมีสํวนรํวม

-

10,000

เครื่องมือ
- แบบสังเกต

- ตรวจสอบขั้นตอนการ - แบบประเมิน
ดําเนินงานให๎สอดคล๎อง
กับคูํมือปฏิบัติงานที่
จัดทําขึ้น
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.3 กลุํมงานมีการจัดระบบการดําเนินงานเพื่อเตรียมรองรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
7.4 ร๎อยละ 80 ของกลุํมงาน มีการบริหารจัดการเชิงระบบ
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวปริณดา วิเศษผล)
ตําแหนํง หัวหน๎างานโรงเรียนมาตรฐานสากล
ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

เด็ก 'TCAS65'
นายณฐกร สุขเกษม

ลักษณะโครงการ
☑ โครงการใหมํ
⬜ โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
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 ...............
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากล และสํงเสริมการเลือก
ศึกษาตํอเพื่อการมีงานทํา
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจสําคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็นเปูาหมาย
สําคัญของจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อให๎ผู๎เรียน
ได๎รับการการสํงเสริมให๎มีศักยภาพสูงสูํมาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ได๎
สนองนโยบายดังกลําว โดยการจัดทําโครงการเด็ก 'TCAS65' ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุํมสาระฯให๎สูงขึ้นร๎อยละ 5 และเพื่อเพิ่มผลการทดสอบระดับชาติ GAT, PAT,
วิชาสามัญสูงขึ้นร๎อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผํานมา
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุํมสาระฯ ให๎สูงขึ้นร๎อยละ 5
2.2 เพื่อเพิ่มผลการทดสอบระดับชาติ GAT, PAT, วิชาสามัญ ให๎สูงขึ้นร๎อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่
ผํานมา
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3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 ผลผลิต ( Outputs )
3.1.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน 1,625 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุํมสาระฯ
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 5
- นักเรียน 100 คน มีผลการทดสอบระดับชาติ GAT, PAT, วิชาสามัญ ให๎สูงขึ้นร๎อยละ 5
3.1.2 เชิงคุณภาพ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุํมสาระฯ เพิ่มขึ้นร๎อยละ 5
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ GAT, PAT, วิชาสามัญให๎สูงขึ้น
ร๎อยละ 5
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผํานมา
3.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes)
3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้น GAT, PAT, วิชาสามัญ
สูงขึ้นร๎อยละ 5
4. วิธีการดาเนินการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
1. ขั้นเตรียมการ (Plan)
ต.ค.64
กลุํมบริหาร
1.1 ครูรับทราบผลการสอบ GAT, PAT, วิชาสามัญ
วิชาการ
2. ขั้นดาเนินการ (Do)
2.1 ประชุมคณะทํางานกลุํมบริหารวิชาการและหัวหน๎า
กลุํมสาระฯ เพื่อกําหนดทิศทางและวางแผนการดําเนินการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎วิเคราะห์สาระการเรียนรู๎ที่
นักเรียนได๎คะแนนน๎อย
2.3 ครูผู๎สอนเพิ่มเติม การแก๎ปัญหาโจทย์ GAT, PAT,
วิชาสามัญ ในกระบวนการจัดการเรียนรู๎และการสอบวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู๎ของนักเรียน
2.4 จัดให๎มีคาบสอนเพิ่มเติม ศึกษาแนวทางแก๎ปัญหา

ต.ค. 64 - ก.ย.65

กลุํมบริหาร
วิชาการ
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โจทย์ GAT, PAT, วิชาสามัญ
2.5 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมการติวตามโครงการที่
โรงเรียนจัดให๎ (วิทยากรภายนอก)
3. ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check)
3.1 นักเรียนชั้น ม.6 เข๎าสอบ GAT, PAT, วิชาสามัญ
3.2 กลุํมบริหารวิชาการนิเทศติดตามโครงการ
4. ขั้นสรุป รายงานและปรับปรุง (Act)
4.1 สรุปผลการจัดทําโครงการ
4.2 รายงานผลการดําเนินโครงการ
4.3 ปรับปรุงการดําเนินโครงการ
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

มี.ค. 65

กลุํมบริหาร
วิชาการ

มี.ค. 65

นายณฐกร
สุขเกษม

183,020
183,020

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายละเอียดงบประมาณ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 จัดให๎มีคาบสอนเพิ่มเติม ศึกษา
แนวทางแก๎ปัญหาโจทย์ GAT, PAT, วิชาสามัญ
คําจัดทําเอกสารประกอบการสอน
เสริม จัดทํารูปเลํมให๎กับนักเรียน
จํานวน 527 คน
* โรงเรียนจัดคาบสอนเสริม 5 วัน 5
รายวิชา
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการติวตามโครงการเด็ก

ประเภท
งบประมาณ

เรียนฟรี

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

-

43,020
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กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
'TCAS65' (วิทยากรภายนอก)
- คําวัสดุ อุปกรณ์เอกสารประกอบการ
เรียน ให๎กับนักเรียนจํานวน 100 คน (10
เลํมๆ ละ 50 บาท)
คําวิทยากรภายนอกและครูผู๎ทรงเกียรติฯ ดังนี้
- วิทยากรเชี่ยวชาญสาขาวิชา PAT1
คณิตศาสตร์
- วิทยากรเชี่ยวชาญสาขาวิชา PAT2 เคมี
- วิทยากรเชี่ยวชาญสาขาวิชา PAT2 ชีววิทยา
- วิทยากรเชี่ยวชาญสาขาวิชา PAT2 ฟิสิกส์
- วิทยากรเชี่ยวชาญสาขาวิชา GAT
- วิทยากรเชี่ยวชาญสาขาวิชาสามัญ
(ภาษาไทย)
- วิทยากรเชี่ยวชาญสาขาวิชาสามัญ (สังคม
ศึกษา)
- วิทยากรเชี่ยวชาญสาขาวิชาสามัญ
(ภาษาอังกฤษ)
- วิทยากรเชี่ยวชาญสาขาวิชาสามัญ
(คณิตศาสตร์
- วิทยากรเชี่ยวชาญสาขาวิชาสามัญ
(วิทยาศาสตร์)
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

ประเภท
งบประมาณ
เรียนฟรี

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
-

เรียนฟรี

50,000

-

-

-

9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
183,020

90,000

93,020
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6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการเตรียมติวเข๎มความพร๎อม
พัฒนาศักยภาพมีทักษะและความพร๎อมในการทํา
แบบทดสอบระดับชาติ GAT, PAT, วิชาสามัญตั้งแตํ
ระดับดีขนึ้ ไป
นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการติวเข๎มความพร๎อมพัฒนา
ศักยภาพเกิดความรู๎และความเข๎าใจและ เรียนรู๎
เทคนิค กลยุทธ์ในการประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหาใน
วิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา.
และภาษาอังกฤษ ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
นักเรียนที่เข๎ารํวมติวเข๎มความพร๎อมพัฒนาศักยภาพ
มีเจตคติที่ดีตํอการสอบ GAT, PAT, วิชาสามัญและมี
แรงจูงใจในการสอบ GAT, PAT, วิชาสามัญ ตั้งแตํ
ระดับดีขึ้นไป

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, วิชาสามัญ
ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
7.2 นักเรียนมีความรู๎และความเข๎าใจ และเรียนรู๎เทคนิค กลยุทธ์ในการประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหาในวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
7.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการสอบ GAT, PAT, วิชาสามัญ และมีแรงจูงใจในการสอบ GAT, PAT, วิชา
สามัญ ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายณฐกร สุขเกษม)

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

ตําแหนํง ครู

ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

88

โครงการ
พัฒนางานวัดผลและประเมินผล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
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 ...............
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
ข๎อที่ 4 ด๎านประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q2 Quality of Teacher ครูผู๎สอนคุณภาพ
Q3 Quality of Administrator
ผู๎บริหารคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนางานวัดผลและการจัดระบบงานวัดผล-ประเมินผลการเรียนของโรงเรียนมีความสําคัญอยํางยิ่ง
ตํอการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันเน๎นนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎ โดยการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎เพื่อให๎นักเรียนคิดเป็นทําเป็นแก๎ปัญหาได๎ การวัดประเมินผล การศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ให๎บรรลุเปูาหมายของหลักสูตรจําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีการพัฒนาคุณภาพ ของข๎อสอบให๎มีความ
เที่ยงตรง มีความเชื่อมั่นและมีอํานาจจําแนก ผํานการวิเคราะห์หาคุณภาพให๎เป็นข๎อสอบที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถจัดเก็บและพัฒนานํามาใช๎ได๎อีก โดยการจัดเก็บไว๎ในคลังข๎อสอบของโรงเรียนและคลังข๎อสอบกลุํมสาระ
การเรียนรู๎รายวิชาตํอไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดเอกสารและข๎อมูลตําง ๆ ที่เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล เพื่อให๎ครูได๎ศึกษา ค๎นคว๎าและใช๎
อ๎างอิงให๎สอดคล๎องกับหลักการวัดผลประเมินผลและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
สระหลวงพิทยาคม พุทธศักราช 2551
2.2 เพื่อรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และประเมินผลข๎อสอบของโรงเรียนให๎เป็นข๎อสอบ มาตรฐานทีมี
คุณภาพ โดยใช๎เครื่องคอมพิวเตอร์ให๎เป็นปัจจุบัน พร๎อมที่จะนําไปใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2.3. เพื่อพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผล เพิ่มประสิทธิภาพทางการวัดผลและประเมินผลให๎ดี
ยิ่งขึ้น
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผู๎สอนร๎อยละ 100 มีความรู๎ความเข๎าใจกับกระบวนการวัดผลและประเมินผลและพัฒนา
กระบวนการวัดผลและประเมินผลให๎ดีขึ้น
3.1.1 จํานวนนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องผลการเรียนลดลง ร๎อยละ 75
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผู๎สอนทุกทํานตระหนักถึงความสําคัญการวัดผลและประเมินผล
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
- ศึกษาข๎อมูล ประชุมทีมงานสํารวจความต๎องการการใช๎
วัสดุ-อุปกรณ์
ขั้นดาเนินการ(DO)
กิจกรรมที่ 1 จัดทําเอกสารตํางๆ เกี่ยวกับงานวัดผลและ
ประเมินผล
กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู๎ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องผล
การเรียน
กิจกรรมที่ 3 จัดทําสารสนเทศเกี่ยวกับงานวัดผลและ
ประเมินผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.64

นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร
นางสาวลลิตา เนตรแสงศรี
นางสาววัชรี สายโต
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- สรุปผลการเรียนของนักเรียน
-สรุปข๎อมูลนักเรียนที่มีปัญหาทางด๎านการเรียน
ขั้นรายงาน (ACTION)
- รายงานผลการสอบโอเน็ต
- รายงานการประชุมผู๎ปกครอง
- รายการผลการดําเนินการงานวัดผลและประเมินผล
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค. 65

มี.ค. 65

40,000
40,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบดาเนินการ
กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 จัดสอบวัดผลและประเมินผล
อุดหนุนรายหัว
กลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน
- ซองข๎อสอบ/กระดาษคําตอบ
10,000
20,000
- อุปกรณ์ที่ใช๎ในการจัดสอบ เชํน หมุด
ทองเหลือง กาว กระดาษกาวยํน
กระดาษกาวสองหน๎าบาง กระดาษการ์ด
สี ซองพลาสติก ฯลฯ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มี
ปัญหาเรื่องผลการเรียน
- คําอาหารวําง ในการประชุมผู๎ปกครอง
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

อุดหนุนรายหัว
5,000
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กิจกรรมที่ 3 จัดทาสารสนเทศเกี่ยวกับงาน
วัดผลและประเมินผล
- กระดาษการ์ดเอ 4
- กระดาษการ์ดสี

อุดหนุนรายหัว

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

4,000
1,000
40,000

5,000

35,000

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

วิธีการ

เครื่องมือ
แบบโครงการในแผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ

สรุปการดําเนินงานตาม
โครงการ
แบบสรุปการดําเนินงานตาม
โครงการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครูได๎มีการพัฒนาการสร๎างแบบทดสอบและหาคุณภาพข๎อสอบได๎อยํางถูกต๎องหลักการวัดผล
ประเมินผล
7.2 นําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอน
7.3 การปฏิบัติงานวัดผลสําเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
7.4 การจัดเก็บเอกสาร การค๎นหาข๎อมูลเป็นระบบเข๎าเกณฑ์มาตรฐาน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร)

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

ตําแหนํง หัวหน๎างานวัดผล

ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน
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ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
สํงเสริมและพัฒนากิจกรรมแนะแนว
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศรีนวล ขิระนะ
ลักษณะโครงการ
□ โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ……………
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ ……………
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากล และสํงเสริมการเลือกศึกษาตํอเพื่อ
การมีงานทํา
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได๎กําหนดให๎กิจกรรมแนะแนวเป็นสํวนหนึ่ง
ของกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่มุํงเน๎นการสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎รู๎จักตนเอง รักและเห็นคุณคําในตนเองและผู๎อื่น
รู๎จักพึ่งตนเอง มีทักษะแสวงหาความรู๎และข๎อมูล สารสนเทศ นํามาใช๎ในการ วางแผนการเรียน การประกอบอาชีพ
การดําเนินชีวิตและสังคม สามารถ พัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข มีเจตคติที่ดีตํออาชีพ
สุจริต มีคํานิยมที่ดี มี วินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบตํอตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
ภารกิจหลักของกิจกรรมแนะแนวคือ การพัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตรและการที่จ ะ
พัฒนานักเรียนดังกลําว สิ่งสําคัญคือ การรู๎จักนักเรียนอยํางถูกต๎อง และสามารถชํวยนักเรียนได๎อยํางถูกที่ ทันเวลา
เพื่อให๎กิจกรรมแนะแนวของโรงเรียนสามารถดําเนินกิจกรรมได๎ตามวัตถุประสงค์ จึงจัดทําโครงการสํงเสริม
และพัฒนากิจกรรมแนะแนว เพื่อชํวยเหลือให๎นักเรียนได๎มีโอกาส พัฒนาโลกทัศน์ทางด๎านการศึกษา มีโอกาสได๎รับ
ประสบการณ์และความรู๎ใหมํ ๆ จนสามารถเลือกแนวทางในการศึกษาและเลือกประกอบอาชีพตามศักยภาพของ
ตนเองและอยูํในสังคมได๎อยํางเป็นสุขจึงสมควรให๎มีการจัดโครงการ “สํงเสริมและพัฒนากิจกรรมแนะแนว” ขึ้น
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2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู๎เรียน
2.2 เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักตนเองดีขึ้นและสามารถปรับปรุงตนเองในด๎านการเรียน สังคม อารมณ์ และ
สติปัญญา
2.3 เพื่อสํงเสริมและพัฒนาให๎นักเรียนมีโอกาสได๎รับประสบการณ์และความรู๎ใหมํ ๆ จนสามารถเลือก
แนวทางในการศึกษาและเลือกประกอบอาชีพตามศักยภาพของตนเอง
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนมากกวําร๎อยละ 80 ของกลุํมเปูาหมายมีโอกาสเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมและ
ตอบสนองความต๎องการความสามารถความถนัดและความสนใจ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนมีทักษะ ความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถเลือกแนวทางในการศึกษาและเลือก
ประกอบอาชีพได๎เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ (DO)
ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศและสํงพี่
กิจกรรมที่ 2 ชื่นชมยินดี มีที่เรียน
กิจกรรมที่ 3 ปฐมนิเทศและรับน๎อง
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศกํากับและติดตามการดําเนินงาน
พร๎อมปรับปรุงและแก๎ไขการดําเนินงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

กันยายน 2564

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565
พฤษภาคม 2565

นางสาวศรีนวล ขิระนะ
นางสาวศรีนวล ขิระนะ
นางสาวศรีนวล ขิระนะ

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

นางสาวศรีนวล ขิระนะ
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน
พร๎อมจัดทํารายงานผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

กันยายน 2565

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินบํารุงการศึกษา
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
5.5 อื่นๆ
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศและสํงพี่
- ดอกไม๎และวัสดุจัดสถานที่
- ปูายเวทีโฟม ขนาด 80*120
เซนติเมตร จํานวน 20 แผํน
แผํนละ100 บาท
- วัสดุ/อุปกรณ์จัดกิจกรรม
(กระดาษ/ผ๎า/ริบบิ้น/ด๎าย/
เชือก/กาว/กรรไกร)
- จัดจ๎างทําเอกสาร/เข๎าเลํม
กิจกรรมที่ 2 ชื่นชมยินดี มีที่เรียน
- ดอกไม๎และวัสดุ อุปกรณ์ฝึก
จัดชํอ จํานวน 200 ชํอ
ชํอละ 90 บาท
- ปูายเวทีโฟม ขนาด 80*120

ประเภทงบประมาณ

55,700
20,400
65,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว

20,000
2,000

อุดหนุนรายหัว

10,000

อุดหนุนรายหัว

300

เรียนฟรี

18,000

อุดหนุนรายหัว

2,000
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เซนติเมตร จํานวน 20 แผํน
แผํนละ100 บาท
- จัดจ๎างทําเอกสาร/เข๎าเลํม
กิจกรรมที่ 3 ปฐมนิเทศและรับน๎อง
- วิทยากร 2 คน

อุดหนุนรายหัว
เรียนฟรี 15 ปี

- วัสดุ/อุปกรณ์จัดกิจกรรม
(กระดาษ/สี/ตะกร๎า/เชือก/กาว/
กรรไกร)

อุดหนุนรายหัว

- ปูายเวทีโฟม ขนาด 80*120
เซนติเมตร จํานวน 20 แผํน
แผํนละ100 บาท
- จัดจ๎างทําเอกสาร/เข๎าเลํม
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

อุดหนุนรายหัว

300
2,400
8,000

2,000
อุดหนุนรายหัว
65,300

2,400

300
900

62,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม

วิธีการ
ทําแบบสอบถาม

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนได๎พัฒนาตนเองในด๎านตํางๆ เห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ
7.2 นักเรียนสามารถเข๎าใจแนวทางในการการศึกษาตํอและอาชีพตามความสนใจ ความถนัดของนักเรียน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวศรีนวล ขิระนะ)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแนะแนว
ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)

รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)

ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
พัฒนาห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายทรงยศ สกุลยา
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 4 ด๎านประสิทธิภาพการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุํงสํงเสริมให๎สถานศึกษาจัดบรรยากาศให๎เอื้ อตํอการเรียนรู๎
ผู๎เรียนสามารถพัฒนาได๎เต็มศักยภาพ มีทักษะการจัดการ รักการทํางานรํวมกับผู๎อื่น สํงเสริมให๎นักเรียนมีศักยภาพ
สูงขึ้น และได๎รับความปลอดภัย รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ ผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
ด๎วยเหตุนี้ การจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ จําเป็นต๎องจัดสภาพบรรยากาศ
และสถานทีท่ ี่เป็นแหลํงเรียนรู๎ของนักเรียนที่สํงผลตํอการพัฒนาทางสติปัญญา มีความปลอดภัย เอื้อตํอการเรียนรู๎
ของนักเรียนและมีครุภัณฑ์ทางคณิตศาสตร์ที่สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ของครู ตรงตามมาตรฐานห๎องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ กลุํ มสาระการเรี ย นรู๎ คณิ ตศาสตร์ จึง จั ดโครงการพั ฒ นาห๎ องปฏิบัติ การคณิต ศาสตร์ เพื่อ พัฒ นา
ห๎ องปฏิบั ติก ารและจั ดระบบสนั บ สนุ น การจั ดการเรีย นรู๎ค ณิตศาสตร์ เพื่ อให๎ ครู และนักเรีย นสามารถพั ฒ นา
ศักยภาพทางคณิตศาสตร์ได๎อยํางเต็มศักยภาพ
2.วัตถุประสงค์
2.12 เพื่อพัฒนาห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ตามมาตรฐานห๎องปฏิบัติการ
2.13 เพื่อจัดทําสื่อการเรียนรู๎ที่สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
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3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.7. เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.7 พัฒนาห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ตามมาตรฐานห๎องปฏิบัติการ จํานวน 1 ห๎อง
3.1.8 จัดทํา /จัดซื้อสื่อการเรียนรู๎ทางคณิตศาสตร์ที่สํ งเสริมการจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 6
ระดับชั้น
3.8. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.7 สถานศึกษามีห๎องที่เอื้อตํอการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ตามมาตรฐานห๎องปฏิบัติการ
3.2.8 สถานศึกษามีห๎องที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู๎ของครูและสํงเสริมการเรียนรู๎ของนักเรียน
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับกลุํมสาระ
การเรียนรู๎คณิตศาสตร์
ขัน้ ดาเนินการ (DO)
- ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
จัดทํา/จัดซื้อสื่อการเรียนรู๎ที่สํงเสริม
การจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ทั้งกํอนและหลังการดําเนินงาน
- รับข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานพัฒนางานตํอไป
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564
นายทรงยศ สกุลยา
ถึง พฤศจิกายน 2564 และกลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์

พฤศจิกายน 2564
ถึง มิถุนายน 2565

นายทรงยศ สกุลยา
และกลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์

พฤศจิกายน 2564
ถึงสิงหาคม 2565

นายทรงยศ สกุลยา

กันยายน 2565

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

5,100
5,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
จัดทา/จัดซือ้ สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- จัดทํา/ซํอมแซมสื่อการเรียนรู๎
อุดหนุนรายหัว
3,600
กระดาษกาว 2 หน๎า (25 x 50)
กระดาษโปสเตอร์สี (120 x 8)
กระดาษการ์ดสี (8 x 110)
กาวลาเท็กซ์ (75 x 4)
เทปโฟม 3M (220 x 4)
ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10, 8
- จ๎างทําสื่อโฟมบอร์ด (300 x 5)
อุดหนุนรายหัว
1,500
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
5,100
1,500
3,600
6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
สถานศึกษามีห๎องที่เอื้อตํอการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
ตามมาตรฐานห๎องปฏิบัติการ
สถานศึกษามีห๎องที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู๎ของ
ครูและสํงเสริมการเรียนรู๎ของนักเรียน

วิธีการ
- สังเกตและสัมภาษณ์
- ตรวจผลการดําเนินการ
- สังเกตและสัมภาษณ์
- ตรวจผลการดําเนินการ

เครื่องมือ
- แบบสํารวจ
- แบบประเมิน
- แบบสํารวจ
- แบบประเมิน
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สถานศึกษามีห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู๎ของครูและสํงเสริมการเรียนรู๎
ของนักเรียน รวมถึงจัดแสดงผลงานหรือรางวัลอันเป็นเกียรติยศและชื่อเสียงของครูและนักเรียน
7.2 สถานศึกษามีห๎องที่เอื้อตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทางคณิตศาสตร์และกิจกรรมตําง ๆ ของครูและ
นักเรียน เชํน การประชุมกลุํมยํอย การแสดงผลงานเพื่อรับการนิเทศและติดตามจากหนํวยงานตําง ๆ จัด
กิจกรรม การเรียนรู๎ของนักเรียน เป็นต๎น

ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นายทรงยศ สกุลยา)
ตําแหนํง หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
สํงเสริมอัจฉริยภาพด๎านคณิตศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายทรงยศ สกุลยา
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
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 ...............
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากล และสํงเสริมการเลือกศึกษาตํอเพื่อ
การมีงานทํา
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่วําด๎วยเหตุผล กระบวนการคิด และการแก๎ปัญหา คณิตศาสตร์จึงมีบทบาท
สําคัญอยํางยิ่งตํอการพัฒนาความคิดของมนุษย์ทําให๎มนุษย์มีความคิดสร๎างสรรค์ คิดอยํางมีเหตุผลคิดอยํางเป็น
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 ได๎อ ยํ างถูก ต๎องเหมาะสม นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือสําคัญในการศึกษาทางด๎านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ศาสตร์อื่น 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
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ความสามารถพิเศษหรือมีความสนใจทางด๎านวิทยาศาสตร์ ด๎านคณิตศาสตร์ หรือบางคนมีความสนใจด๎านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ หรือมีความสามารถทางด๎านภาษา ซึ่งนักเรียนเหลํานี้ถูกจัดอยูํในชั้นเรียนเดียวกันทําให๎นักเรียน
แตํละคนไมํสามารถพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพเฉพาะด๎าน
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 มีจิตวิญญาณมุํงมั่นที่จะศึ กษาตํอและประกอบอาชีพเป็น
นักวิจัย นักประดิษฐ์และนักคิดค๎นทางด๎านคณิตศาสตร์ และเป็นเตรียมความพร๎อมในการทดสอบทางการศึกษาใน
อนาคต
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดกิจกรรมปรับความรู๎พื้นฐานและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ให๎กับนักเรียนกลุํม
อํอนและกลุํมปานกลาง
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมเสริมความรู๎ในหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่เข๎มข๎นให๎กับนักเรียนที่มีความสามารถและ
ศักยภาพทางคณิตศาสตร์
2.3 เพื่อจัดกิจกรรมแขํงขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565
2.4 เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการแขํงขันกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ตั้งแตํระดับภาคขึ้นไป
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมปรับความรู๎พื้นฐานและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ทางคณิตศาสตร์ เกิดการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน และเข๎าใจมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
3.1.2 ร๎อยละ 60 ของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมเสริมความรู๎ในหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่เข๎มข๎น
เกิดความรู๎ในหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ที่เข๎มข๎น และได๎เรียนรู๎เทคนิค/กลยุทธ์ทางคณิตศาสตร์ใน
การประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์
3.1.3 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขันทักษะทางคณิตศาสตร์ เกิดการพัฒนา
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ และมีแรงจูงใจในการศึกษา
ทางด๎านคณิตศาสตร์

103

3.1.4 ร๎อยละ 10 ของนักเรียนที่ได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนการแขํงขันกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ ได๎รับรางวัลในร๎อยละ 10 ของอันดับการแขํงขัน ตั้งแตํระดับภาคขึ้นไป
3.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นั กเรี ย นที่เข๎ ารํว มกิจกรรมปรับความรู๎ พื้นฐานและมโนทั ศน์ที่ คลาดเคลื่ อ นทาง
คณิตศาสตร์ เกิดการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน และเข๎าใจมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
3.2.2 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมเสริมความรู๎ในหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่เข๎มข๎น เกิดความรู๎ใน
หลั กสู ตรวิช าคณิ ตศาสตร์ ที่เข๎มข๎ น และได๎เรียนรู๎เทคนิ ค /กลยุท ธ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการ
ประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์ ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
3.2.3 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขันทักษะทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์
และมีแรงจูงใจในการศึกษาทางด๎านคณิตศาสตร์ ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
3.2.4 นักเรียนที่ได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนการแขํงขันกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ได๎รับ
รางวัลตั้งแตํระดับภาคขึ้นไป
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขัน้ ตอน
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 3
กิจกรรมที่ 4 แขํงขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564
ถึง มิถุนายน 2565

นายทรงยศ สกุลยา
และกลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์

พฤศจิกายน 2564
ถึง กันยายน 2565

นายทรงยศ สกุลยา
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กิจกรรม/ขัน้ ตอน
กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนการแขํงขันกิจกรรม
ทางคณิตศาสตร์

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศ กํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

พฤศจิกายน 2564
ถึง กันยายน 2565

นายทรงยศ สกุลยา

กันยายน 2565

นายทรงยศ สกุลยา

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ปรับความรู้ทางคณิตศาสตร์
(นักเรียนกลุ่มอ่อน/กลาง)
- เอกสารประกอบการเรียน
(100 x 100 บาท)
- อาหารกลางวัน (30 x 100 บาท)
กิจกรรมที่ 2 สร้างฝันนักคณิตศาสตร์ตัว
น้อย (ติวเข้มและค่ายคณิตศาสตร์)
- วิทยากร
กิจกรรมที่ 3 ตะลุยโจทย์คณิต พิชิตฝัน
ปีที่ 3 (นักเรียน ม.ต้น ที่สนใจ)
- เอกสารประกอบการเรียน

43,610
26,000
69,610
ประเภท
งบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

เรียนฟรี

-

10,000

-

เรียนฟรี

-

3,000

-

อุดหนุนรายหัว

4,200

-

-

เรียนฟรี

-

10,000

-

105

กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
(100 x 100 บาท)
- อาหารกลางวัน (30 x 100 บาท)
กิจกรรมที่ 4 แข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2
- วัสดุ/อุปกรณ์การแขํงขันเพิ่มเติม
กระดาษ A4 (10 x 115 บาท)
ปากกาเมจิก (40 x 8 บาท)
- วัสดุ/อุปกรณ์
(สีไม๎/ถุงผ๎า/สมุดโน๎ต/ปลอกดินสอ)
กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนการแข่งขันกิจกรรม
ทางคณิตศาสตร์ (ระดับภาค และ
ระดับชาติ)
- Notebook DELL Inspiron 3511W56625401SPPTHW10
(1x 20,390)
(สําหรับนําเสนอ/แขํงขันออนไลน์)
- วัสดุ/อุปกรณ์ฝึกและคําลงทะเบียน
- จัดจ๎างทําแบบจําลอง/ชิ้นงาน
เหมาจําย
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

ประเภท
งบประมาณ

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

เรียนฟรี

-

3,000

-

อุดหนุนรายหัว

-

-

1,470

อุดหนุนรายหัว

-

-

5,550

อุดหนุนรายหัว

-

-

20,390

อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว

-

4,000

8,000
-

69,610

4,200

30,000

35,410

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมปรับความรู๎พื้นฐานและ
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เกิดการ

วิธีการ
- สังเกตพฤติกรรม
- สัมภาษณ์

เครื่องมือ
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
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ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน และเข๎าใจมโน
ทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมเสริมความรู๎ในหลักสูตร
คณิตศาสตร์ที่เข๎มข๎น เกิดความรู๎ในหลักสูตรวิชา
คณิตศาสตร์ที่เข๎มข๎น และได๎เรียนรู๎เทคนิค/กลยุทธ์
ทางคณิตศาสตร์ในการประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหา
คณิตศาสตร์ ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์
และมีแรงจูงใจในการศึกษาทางด๎านคณิตศาสตร์
ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
นักเรียนที่ได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนการแขํงขัน
กิจกรรมคณิตศาสตร์ได๎รับรางวัลระดับภาคขึ้นไป

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

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

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

- แบบสัมภาษณ์

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนได๎ปรับความรู๎พื้นฐานและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ จนเกิดการเปลี่ยนเปลี่ยน
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน เป็นมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต๎อง
7.2 นักเรียนได๎เรียนเสริมความรู๎ในหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่เข๎มข๎น สามารถนําความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ทดสอบ
ระดับชาติ หรือการแขํงขันวิชาการในเวทีตําง ๆ ตั้งแตํระดับภาคขึ้นไป
7.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ และมีแรงจูงใจในการศึกษาทางด๎านคณิตศาสตร์

ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นายทรงยศ สกุลยา)
ตําแหนํง หัวหน๎างานกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางอรกัลยา จันทรสมบัติ
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
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
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
Q2 Quality of Teacher ครูผู๎สอนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
ข๎อที่ 1 ปลูกฝังให๎ผู๎เรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีด๎านคุณธรรม จริยธรรม
คํานิยมที่พึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง
ข๎อที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากล และสํงเสริมการเลือกศึกษาตํอเพื่อ
การมีงานทํา
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุํงสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิด
สร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล โดยสนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการทํางานอาชีพ
สุจริต มีทักษะการจัดการรักการทํางาน ทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ สํงเสริมให๎นักเรียนมีศักยภาพสูงขึ้น
ดังนั้นการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได๎เล็งเห็นความสําคัญดังกลําว
และเพื่อให๎เกิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได๎จัดทําโครงการนี้
ขึ้นมา
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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
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

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564
ถึง มิถุนายน 2565

นางอรกัลยา จันทรสมบัติ
และกลุํมสาระการเรียนรู๎
การงานอาชีพ

พฤศจิกายน 2564
ถึง กันยายน 2565

นางอรกัลยา จันทรสมบัติ
และกลุํมสาระการเรียนรู๎
การงานอาชีพ
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กิจกรรม/ขั้นตอน
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

40,000
40,000

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2564
ถึง กันยายน 2565

นางอรกัลยา จันทรสมบัติ
และกลุํมสาระการเรียนรู๎
การงานอาชีพ

กันยายน 2565

นางอรกัลยา จันทรสมบัติ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 1 วัสดุอุปกรณ์งานเกษตร
วัสดุในการสร๎างเรือนเพาะชํา เชํน
อุดหนุนรายหัว
30,000
อิฐบ็อค เสาปูน ปูน ทราย ฯ
วัสดุในการขายพันธุ์พืช, การบํารุงรักษา
ต๎นไม๎ เชํน ถุงดํา กระถาง แกลบฯ
กิจกรรมที่ 2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาการงาน
วัสดุอุปกรณ์ทางงานประดิษฐ์ เชํน
อุดหนุนรายหัว
5,000
กระดาษ ผ๎า กรรไกรฯ
วัสดุอุปกรณ์ทางด๎านคหกรรม เชํน แปูง
น้ํามัน น้ําตาล ฯ
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กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุง ซ่อมอุปกรณ์
คหกรรม
ซํอมเตาอบขนม
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

อุดหนุนรายหัว
40,000

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

35,000

เครื่องมือที่ใช๎
- แบบประเมิน
- แบบประเมิน
- แบบสํารวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู๎เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ
7.2 ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎เป็นไปตามเกณฑ์
7.3 ผู๎เรียนมีการวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ ทํางานอยํางมีความสุข มุํงมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตน ทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ มีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริต และหา
ความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นางอรกัลยา จันทรสมบัติ )
ตําแหนํง หัวหน๎างานกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ
ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)

รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)

ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
สุนทรียะทางด๎านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางกนกวรรณ บุญเสรฐ
ลักษณะโครงการ
☑ โครงการใหมํ
⬜ โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
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 ...............
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากล และสํงเสริมการเลือกศึกษาตํอ
เพื่อการมีงานทํา
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ เป็นกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่มุํงเน๎นการสํงเสริมให๎มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ มี
จินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมในความงามทางด๎านสุนทรียภาพ ความมีคุณคําซึ่งมีผลตํอคุณภาพชีวิตมนุษย์ ดังนั้น
กิจกรรมศิลปะสามารถนําไปใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียนโดยตรงทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม
ตลอดจนนําไปสูํการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความเชื่อมันในตนเองและแสดงออกในเชิงสร๎างสรรค์
พัฒนา กระบวนการรับรู๎ทางศิลปะ การเห็นภาพรวม การสังเกต รายละเอียด สามารถค๎นพบศักยภาพของตนเอง
อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาตํอหรือประกอบอาชีพได๎ ด๎วยการมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย สามารถทํางาน
รํวมกันได๎อยํางมีความสุข
การเรียนรู๎ศิลปะมุํงพัฒนาให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ ความเข๎าใจ การคิดที่เป็นเหตุเป็นผลถึงวิธีการทางศิลปะ
ความเป็นมาของรูปแบบ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและรากฐานทางวัฒนธรรมค๎นหาวาผลงานศิลปะ สื่อความหมายกับ
ตนเอง ค๎นหาศักยภาพความสนใจสํวนตัว ฝึกการเรียนรู๎ การสังเกตที่ละเอียดอํอน
อันนําไปสูํความรัก เห็นคุณคําและเกิดความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะและสิ่งรอบตัว พัฒนาเจตคติ สมาธิ
รสนิยมสํวนตัวมีทักษะ กระบวนการวิธีการแสดงออก การคิดสร๎างสรรค์สํงเสริมให๎ผู๎เรียนตระหนักถึงบทบาทของ
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ศิลปกรรมในสังคม ในบริบทของการสะท๎อนวัฒนธรรมทั้งของตนเองและวัฒนธรรมอื่น พิจารณาผู๎คนในวัฒนธรรม
ของตนมีปฏิกิริยาตอบสนองตํองานศิลปะชํวยให๎มีมุมมองและเข๎าใจโลกทัศน์กว๎างไกล ชํวยสํงเสริมความรู๎ ความ
เข๎าใจ มโนทัศน์ด๎านอื่น ๆ ด๎วยลักษณะธรรมชาติของกลุํมสาระ
เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะแล๎ว
ผู๎เรียนจะมีสภาพจิตใจที่งดงามมี
สุนทรียภาพ
มีรสนิยม รักความสวยงาม รักความเป็นระเบียบมีการรับรู๎อยํางพินิจพิเคราะห์ เห็นคุณคํา
ความสําคัญของศิลปะ ธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของคนในชาติ
สามารถค๎นพบศักยภาพความสนใจของตนเองอันเป็นพื้นฐานในการศึกษาตํอหรือประกอบอาชีพ
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมการเรียนการสอนและความสามารถพิเศษของนักเรียนด๎านศิลปะ
2.2 เพื่อสํงเสริมการเรียนการสอนและความสามารถพิเศษของนักเรียนด๎านดนตรีไทยและสากล
2.3 เพื่อสํงเสริมการเรียนการสอนและความสามารถพิเศษของนักเรียน
ด๎านนาฏศิลป์
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนการสอนและความสามารถพิเศษของ
นักเรียนด๎านศิลปะมีวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอยํางเพียงพอเกิดการพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางศิลปะ มีเจตคติที่ดีตํอศาสตร์ทางด๎านศิลปะ และมีแรงจูงใจในการศึกษา
ทางด๎านศิลปะ
3.1.2 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนการสอนและความสามารถพิเศษของ
นักเรียนด๎านดนตรีไทยและสากล มีวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอยํางเพียงพอเกิดการพัฒนาทักษะ
และกระบวนการทางดนตรี มีเจตคติที่ดีตํอศาสตร์ทางด๎านดนตรี และมีแรงจูงใจในการศึกษา
ทางด๎านดนตรีทั้งไทยและสากล
3.1.3 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนการสอนและความสามารถพิเศษของ
นักเรียนด๎านนาฏศิลป์
มีวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอยํางเพียงพอเกิดการพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางนาฏศิลป์ มีเจตคติที่ดีตํอศาสตร์ทางด๎านนาฏศิลป์ และมีแรงจูงใจใน
การศึกษาทางด๎านนาฏศิลป์
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3.2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนมีความสามารถพิเศษด๎านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ คิดเป็นร๎อยละ 95 และมีเจต
คติที่ดีตํอศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
มีแรงจูงใจในการศึกษาทางด๎านศิลปะดนตรีและ
นาฏศิลป์ ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
3.2.2 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียน ชุมชน และหนํวยงานอื่น ๆ คิดเป็นร๎อยละ 95
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

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564
ถึง มิถุนายน 2565

นางกนกวรรณ บุญเสรฐ
และกลุํมสาระการเรียนรู๎
ศิลปะ

พฤศจิกายน 2564
ถึง กันยายน 2565

นางกนกวรรณ บุญเสรฐ

พฤศจิกายน 2564
ถึง กันยายน 2565

นางกนกวรรณ บุญเสรฐ
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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 ส่งเสริมการเรียนการสอน
ด้านศิลปะ
-สีน้ําซากุระ24สี 430x10
-สีอะคลิลิคหลอด65x40
-สีไม๎คลอลีน60สี399x10
-สีน้ําพลาสติก1ลิตร150x10
-กระดาษ100ปอร์นA4 แพ็ค 625x5
-กระดาษ100ปอร์นA3 แผํน22x80
-พูํกันกลมสงํามะยุระชุด325x4
-พูํกันแบนสะงํามะยุระชุด328x4
-ใบมีดolafเล็กชุด 1x65
-ดินสอไม๎ 8x6
รวม
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเรียนการสอน
ด้านดนตรีไทยและสากล
-อังกะลุง 28 ตับ
-กีตาร์ไฟฟูา 1 ตัว
รวม

100,000
100,000
ประเภท
งบประมาณ

อุดหนุน
รายหัว

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย วัสดุ/ครุภัณฑ์

-

-

4,300
2,600
3,990
1,500
3,125
1760
1,300
1,312
65
48
20,000.-

อุดหนุน
รายหัว

-

-

20,000
20,000
40,000
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กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนการสอน
ด้านนาฏศิลป์
-เครื่องประดับ สร๎อย ตํางหู หัวเข็มขัด 10
ชุด
-เข็มขัด 10 เส๎น
-สังวาลย์ 10 เส๎น
-ข๎อมือ 10 คูํ
เข็มกลัดติดอก 1 โหล
-โก๏ะผม 10 อัน
-สไบภาคอีสาน 10 ผืน
-กลํองใสํอุปกรณ์ 5 กลํอง (L)
-กลํองใสํอุปกรณ์ 5 กลํอง (M)
-ผ๎ายก 10 ผืน
-เสื้อแขนกระบอกผ๎าไหมอิตาลี 10 ตัว

อุดหนุนรายหัว

-

-

3,500
1,800
1,600
350
3,800
3,200
1,250
500
15,000
4,000

รวม
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

5,000

100,000

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

-

-

40,000
100,000

วิธีการ
เครื่องมือ
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกต
- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ

- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกต
- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ
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ดีตํอศาสตร์ทางด๎านดนตรี และมีแรงจูงใจใน
การศึกษาทางด๎านดนตรีทั้งไทยและสากล
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนการสอนและ
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกต
ความสามารถพิเศษของนักเรียนด๎านนาฏศิลป์ มีวัสดุ - ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ
อุปกรณ์ในการฝึกอยํางเพียงพอเกิดการพัฒนาทักษะ
และกระบวนการทางนาฏศิลป์ มีเจตคติที่ดีตํอ
ศาสตร์ทางด๎านนาฏศิลป์ และมีแรงจูงใจในการศึกษา
ทางด๎านนาฏศิลป์
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครูและนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการแสดงความสามารถทางด๎านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ อยําง
เพียงพอ
7.2 นักเรียนสามารถนําความรู๎ทางด๎านด๎านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ออกแสดงตามกิจกรรมตํางๆได๎
อยํางสวยงาม
7.3 โรงเรียนมีชื่อเสียง ด๎านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ให๎เป็นที่ยอมรับของชุมชน
7.4 นักเรียนสามารถนําความรู๎ไปศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้นและนําไปใช๎ในการประกอบอาชีพได๎

ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นางกนกวรรณ บุญเสรฐ)
ตําแหนํง หัวหน๎างานกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
สํงเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ จีนและญี่ปุน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวสุพรรณี บุญเปี่ยม
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
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 ...............
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากล และสํงเสริมการเลือกศึกษาตํอเพื่อ
การมีงานทํา
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 ทําให๎นักเรียนได๎รับความรู๎ทั้ง
ทางตรงจากในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน กิจกรรมพัฒนาสํงเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาตํางประเทศของ
ผู๎เรียน จะทําให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎ ภาษาตํางประเทศ
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 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับการพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนและภาษาญี่ปุน เพื่อการสื่อสาร
3.1.2 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความกล๎าที่จะใช๎ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและ
ภาษาญี่ปุน ในชีวิตประจําวันมากขึ้น
3.1.3 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมเข๎าใจและได๎เรียนรู๎ประเพณีและวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา
3.1.4 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขันทักษะทางภาษาตํางประเทศ ได๎
แสดงศักยภาพของตนเองอยํางเต็มที่
3.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมเกิดการพัฒนาทักษะทางด๎านภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและ
ภาษาญี่ปุน ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
3.2.2 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมสามารถใช๎ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุน ใน
ชีวิตประจําวันได๎อยํางไมํเคอะเขิน
3.2.3 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความเข๎าใจถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกตํางและ
หลากหลาย ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
3.2.4 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎แสดงศักยภาพของตนเองอยํางเต็มและได๎รับรางวัลเป็น
กําลังใจ
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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 2564

น.ส.สุพรรณี บุญเปี่ยม

และกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ

ตุลาคม 2564
ถึง กันยายน 2565

ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564
มิถุนายน
ถึง สิงหาคม 2565

น.ส.สุพรรณี บุญเปี่ยม

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

กุมภาพันธ์ 2565
กรกฎาคม 2565

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 2565

น.ส.สุพรรณี บุญเปี่ยม

กันยายน 2565

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

20,000
10,000
30,000

กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 แข่งขันทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ
- วัสดุการแขํงขันทักษะวิชาการ
อุดหนุนรายหัว
- กระดาษเกียรติบัตร
อุดหนุนรายหัว
- หมึกพิมพ์
อุดหนุนรายหัว
- กระดาษถํายเอกสาร A4
อุดหนุนรายหัว
กิจกรรมที่ 2 วันคริสต์มาส
- วัสดุการจัดกิจกรรม
อุดหนุนรายหัว
- กระดาษสีโปสเตอร์, กระดาษ
อุดหนุนรายหัว
อังกฤษ
- อุปกรณ์จัดบอร์ด
อุดหนุนรายหัว
- กระดาษโฟโต๎, กระดาษถํายเอกสาร
อุดหนุนรายหัว
กิจกรรมที่ 3 ค่ายภาษาอังกฤษ
- วัสดุการจัดกิจกรรม
อุดหนุนรายหัว
- กระดาษถํายเอกสาร, กระดาษการ์ด
อุดหนุนรายหัว
- วิทยากรชาวไทยและชาวตํางชาติ
เรียนฟรี 15 ปี
- อาหารวํางสําหรับนักเรียน
เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมทักษะทางภาษาจีน
- วัสดุการแขํงขันทักษะภาษาจีน
อุดหนุนรายหัว
- แฟูมตราช๎าง, แฟูมกระเป๋าพลาสติก
อุดหนุนรายหัว
- กระดาษโปสเตอร์สี, กระดาษปอนด์
อุดหนุนรายหัว

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

2,000
500
1,000
550
2,500
500
500
500
1,000
1,000
9,000
1,000
2,500
500
300
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กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
- หมึกพิมพ์
อุดหนุนรายหัว
- กาวสองหน๎าหนา, กระดาษสติกเกอร์
อุดหนุนรายหัว
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมทักษะทาง
ภาษาญี่ปุ่น
- วัสดุการแขํงขันทักษะภาษาญี่ปุน
อุดหนุนรายหัว
- กระดาษ 100 ปอนด์, พูํกัน,หมึกจีน
อุดหนุนรายหัว
- กระดาษเกียรติบัตร, กระดาษการ์ด
อุดหนุนรายหัว
- กาวสองหน๎าหนา, โฟม, คัตเตอร์
อุดหนุนรายหัว
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
30,000

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
1,200
500

10,000

-

2,500
1,500
500
500
20,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ร๎อยละ 80 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมเกิดการพัฒนา
ทักษะทางด๎านภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและ
ภาษาญี่ปุน ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
ร๎ อยละ 80 นั กเรี ย นที่เข๎ ารํ ว มกิจ กรรมสามารถใช๎
ภ าษาอั ง กฤษ ภ า ษาจี น แ ละภ าษา ญี่ ปุุ น ใ น
ชีวิตประจําวันได๎อยํางไมํเคอะเขิน
ร๎อยละ 80 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความเข๎าใจ
ถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกตํางและหลากหลาย
ตั้งแตํระดับดีขึ้นไป
ร๎ อ ยละ 80 นั ก เรี ย นที่ เ ข๎ า รํ ว มกิ จ กรรมได๎ แ สดง
ศักยภาพของตนเองอยํ างเต็มและได๎รับ รางวัลเป็น
กําลังใจ

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

เครื่องมือ
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบสัมภาษณ์
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนได๎รับการพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุน เพื่อการสื่อสาร
7.2 นักเรียนมีโอกาสใช๎ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุน ในชีวิตประจําวันมากขึ้น
7.3 นักเรียนได๎เรียนรู๎ประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
7.4 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวสุพรรณี บุญเปี่ยม)
ตําแหนํง หัวหน๎างานกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
สํงเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวละออง คิมอิ๋ง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
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 1, 2, 3, 4, 5
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
Q3 Quality of Administrator
ผู๎บริหารคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
ข๎อที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการเรียน
รู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากล และสํงเสริมการเลือกศึกษาตํอเพื่อการมี
งานทํา
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการได๎กําหนดเปูาหมายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ยุทธศาสตร์
1 ให๎คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพได๎มาตรฐานสากล ตัวบํงชี้ ที่ 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
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วิธีการที่หลากหลาย และเนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แหํงชาติ” เพื่อน๎อมรําลึกถึง
พระมหากรุ ณาธิคุณและเทิด พระเกีย รติข องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎ าเจ๎าอยูํ หั ว ซึ่ งทรงคํ านวณการเกิ ด
สุริยุปราคาที่ตําบลหว๎ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 โดยไมํคลาดเคลื่อนแม๎แตํวินาที
เดียว ซึ่งเป็นการพิสูจน์ผล การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่นําภาคภูมิใจยิ่งของประเทศชาติไทย ทางสถาบันศึกษา
จะมีการจัดกิจกรรมตํางๆเพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ นําเสนอความรู๎
และนันทนาการตํางๆ จากการจัดกิจกรรมที่ผํานมา พบวํา นักเรียนให๎ความสนใจและต๎องการให๎มีกิจกรรมดังกลําว
ขึ้นอีก กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จึงจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เพื่อ
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
ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู๎มาใช๎เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหา จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติให๎ทําได๎ คิดเป็น ทําเป็น รักการอํานและเกิดการใฝุรู๎อยํางตํอเนื่อง จัดบรรยากาศสภาพแวดล๎อม สื่อ การ
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 เพื่อจัดนิทรรศการโครงงานแสดงความรู๎ความสามารถของผู๎เรียนด๎านวิทยาศาสตร์
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2.3 เพือ่ แขํงขันทักษะทางวิชาการด๎านวิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร๎อมแกํนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6
ในการสอบGATและPAT ประจําปีการศึกษา 2565
2.4 เพื่อให๎ครูอาจารย์มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สารเคมี สื่อการเรียนรู๎ ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎อยํางพอเพียงและทันสมัย
2.5 เพื่อให๎นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎วิชาวิทยาศาสตร์ ได๎ฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ผํานสื่อ วัสดุอุปกรณ์ตํางๆ สารเคมี ตามกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ครูออกแบบไว๎ทําให๎เข๎าใจ
หลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนร๎อยละ 80 ของจํานวนนักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น
3.1.2 ร๎อยละ 80 ของครู นักเรียน เข๎ารํวมชมนิทรรศการโครงงาน ผลงาน และความสามารถ
ของนักเรียน
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

ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2564

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวละออง คิมอิ๋ง
ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลา

ขั้นดาเนินการ (DO)
1. กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ประชุมเพื่อทราบ
แนวปฏิบัติและจัดทําโครงการ
2. ดําเนินการประชุม เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรม
พฤศจิกายน 25634
3. ดําเนินกิจกรรมทีไ่ ด๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสํงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ และ กันยายน 2565
กิจกรรมสอนเสริมนอกเวลาเรียน จัดทําโครงงาน
กิจกรรมที่ 2 ไปทัศนศึกษาในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ๎างหาวัสดุอุปกรณ์ตํางๆและ
สารเคมี
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
พฤศจิกายน 25634
- ติดตามการดําเนินงาน และคอยอํานวยความสะดวกใน
การดําเนินกิจกรรมของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
กันยายน 2565
ขั้นรายงาน (ACTION)
1. สรุปผลและประเมินผลการดําเนินการ
2. จัดทํารายงานโครงการฯ นําเสนอฝุายบริหาร

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

กันยายน 2565

70,000
40,000
110,000

ผู้รับผิดชอบ

ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และ
วิทยากรภายนอก

คณะนิเทศ และติดตามผล
การดําเนินงาน

นางสาวละออง คิมอิ๋ง

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสํงเสริมทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมสอนเสริมนอก
เวลาเรียน จัดทําโครงงาน
-กิจกรรมสํงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์สําหรับแขํงขันโครงงาน
วัสดุ/อุปกรณ์ เอกสารประกอบการเรียน
ปรับความรู๎ทางฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
(นักเรียนกลุํมอํอน/กลาง ม.5)
วัสดุและเอกสารประกอบ การเรียน
- วิทยากร
กิจกรรมที่ 2 ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา (นักเรียน ม. 6 ที่สนใจ)
วัสดุและเอกสารประกอบ การเรียน
กิจกรรมที่ 3 แข่งขันทักษะทางฟิสิกส์
ครั้งที่ 1(ภายในสถานศึกษา)
- วัสดุ/อุปกรณ์การแขํงขันเพิ่มเติม
- กิจกรรมสอนเสริมนอกเวลาเรียน
กิจกรรมที่ 2 ไปทัศนศึกษาในวันสัปดาห์
วิทยาศาสตร์
- รับสมัครนักเรียนไปทัศนศึกษาในวัน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ๎างหาวัสดุอุปกรณ์
ตํางๆและสารเคมี
- วัสดุวิทยาศาสตร์
- สารเคมี
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

อุดหนุนรายหัว
เรียนฟรี 15 ปี
เรียนฟรี 15 ปี

-

10,000

5,000
10,000
-

เรียนฟรี 15 ปี
เรียนฟรี 15 ปี

6,000

-

4,000
-

เรียนฟรี 15 ปี

-

4,000

-

เรียนฟรี 15 ปี
อุดหนุนรายหัว

-

5,000

6,000

อุดหนุนรายหัว

10,000

อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
110,000

6,000

29,000

25,000
25,000
75,000
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6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ร๎อยละ80 คะแนนเปรียบเทียบในแบบทดสอบหลังรํวม
โครงการ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ร๎อยละ 80 ของครู นักเรียน เข๎ารํวมชมนิทรรศการ
ผลงาน และความสามารถของนักเรียน
ร๎อยละ 80 ของครุ นักเรียน เข๎ารํวมแขํงขันทักษะทาง
วิชาการด๎านวิทยาศาสตร์
ครูอาจารย์มีความพึงพอใจตํอการใช๎วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สารเคมี สื่อการเรียนรู๎
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่พอเพียงและทันสมัยอยูํ
ในระดับมากขึ้นไป
ร๎อยละ80ผลคะแนนแบบสอบถามเจตคติตํอวิชา
วิทยาศาสตร์หลังเข๎ารํวมโครงการ

วิธีการ
แบบทดสอบกํอนเรียน
และหลังเรียน
วิธีการ
สอบถาม

เครื่องมือ
แบบทดสอบกํอนเรียนและ
หลังเรียน
เครื่องมือ
แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

แบบประเมินเจตคติกํอน แบบประเมินเจตคติ
เรียนและหลังเรียน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
7.2 นักเรียนสามารถจัดนิทรรศการโครงงานแสดงความรู๎และผลงาน ความสามารถของนักเรียนด๎านวิทยาศาสตร์
7.3 นักเรียนได๎แขํงขันทักษะทางวิชาการด๎านวิทยาศาสตร์และเกิดความสนุกควบคูํกับการได๎รับความรู๎
7.4 ครู อาจารย์ มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สารเคมี สื่อการเรียนรู๎ ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎อยํางพอเพียงและทันสมัย
7.5 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอวิชาวิทยาศาสตร์
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวละออง คิมอิ๋ง)
ตําแหนํง หัวหน๎างานกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน
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ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุญรอด ชูเมือง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4, 5
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 6
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากล และสํงเสริมการเลือกศึกษาตํอเพื่อ
การมีงานทํา
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
เป็นการพัฒนานักเรียนให๎มีความสามารถด๎านเทคโนโลยีจึงได๎มีการนําเทคโนโลยีมาชํวยในการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาด๎านเทคโนโลยีมาชํวยสํงเสริมการศึกษา ครูสามารถให๎นักเรียนเรียนรู๎โดยการใช๎อินเตอร์เน็ต
นักเรียนและครูสามารถเปิดเว็บไซต์สืบค๎นข๎อมูล หาความรู๎ตําง ๆ ได๎อยํางหลากหลาย โรงเรียนมีเว็บไซต์และระบบ
Socail Network เพื่อประชาสัมพันธ์ขําวสารและกิจกรรมของโรงเรียน มีระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน
Online On demand มีวัสดุอุปกรณ์และสื่อเพื่อรองรับการเรียน Coding โดยอาศัยระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ต
นักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียนปรับใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนได๎อยํางเหมาะสม การปรับปรุง ดูแล ซํอมบํารุง ระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ต มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ
ทดแทนของเกําที่เสื่อมสภาพ และซํอมบํารุงคอมพิวเตอร์ มีอุปกรณ์เชื่อมตํอและอุปกรณ์ที่จําเป็น เพื่อให๎การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ
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2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอและพร๎อมใช๎ในการเรียนการสอน
2.2 เพื่อให๎ระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถรองรับใช๎ในการเรียนการสอนได๎
2.3 เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ์และสื่อเพื่อรองรับการเรียนการสอน Coding
2.4 เพื่อให๎มีเว็บไซต์และ Social Network เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพรํขําวสาร
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ร๎อยละ100 เครื่องคอมพิวเตอร์ให๎ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สามารถใช๎ในการเรียนการสอน
3.1.2 ร๎อยละ 80 ของอาคารเรียนทุกอาคารสามารถใช๎อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการเรียนการสอน
3.1.3 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนได๎ใช๎วัสดุอุปกรณ์และสื่อเพื่อรองรับการเรียนการสอน Coding
3.1.4 ร๎อยละ 90 ของขําวสารและกิจกรรมได๎รับประชาสัมพันธ์และเผยแพรํ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช๎ในการเรียนการสอน
3.2.2 อาคารเรียนทุกอาคารสามารถใช๎อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการเรียนการสอน
3.2.3 มีวัสดุอุปกรณ์และสื่อเพื่อรองรับการเรียนการสอน Coding
3.3.4 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพรํขําวสารผํานเว็บไซต์และ Social Network
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม

ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ประสานผู๎เกี่ยวข๎องเพื่อดําเนินกิจกิจกรรมตาม
โครงการ

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564

พฤศจิกายน2564

ผู้รับผิดชอบ
นายบุญรอด ชูเมือง
นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์
นางสาวนภาพร สิงห์รา
นายไพบูลย์ พละกสิกร
นางนิรันตรี อาจเอื้อ
นายเอกเทศ เพ็ชรวิจิตร
นายธวัชชัย เถื่อนชื่น
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กิจกรรม/ขั้นตอน
3. ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศ กํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
1. สรุปผลและประเมินผลการดําเนินการ
2. จัดทํารายงานโครงการฯ นําเสนอฝุายบริหาร

ระยะเวลา
ธันวาคม 2564พฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2565

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินบํารุงการศึกษา
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
5.5 อื่นๆ
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
เชื่อมตํอและอุปกรณ์ที่จําเป็น
- Computer
12 เครื่อง
- Mouse
40 ชุด
- Keyboard
40 ชุด
- SSD
10 ชุด
-Maintenance Hardware
กิจกรรมที่ 2 ซํอมบํารุงระบบเครือขําย
-Switch hub gigabit

ผู้รับผิดชอบ

กรกฏาคม 2565

300,000
74,000
374,000

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุนรายหัว

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
204,000
1,600
1,600
12,000
25,800

อุดหนุนรายหัว

2,000

48,000
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กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 วัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู๎
Coding
-KidBright V1.6 Mega Bundle 10 ชุด
-KidBright V1.6 Pro Kid
20 ชุด
กิจกรรมที่ 4 คําบริการ Domain Name
และHosting
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

ประเภทงบประมาณ
เรียนฟรี 15 ปี

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
74,000
36,000
38,000

อุดหนุนรายหัว

5,000

374,000

7,000

367,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
1.1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมตํอและอุปกรณ์ที่
จําเป็น
1.2 ซํอมบํารุงระบบเครือขําย
1.3 วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน coding
1.4 เว็บไซต์และ Social Network

วิธีการ
เครื่องมือ
ประเมินความสอดคล๎อง แบบรายงานผลการพัฒนา
กับผลลัพธ์และผลผลิต ตามกิจกรรมตํางๆ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร๎อมสําหรับใช๎ในการเรียนการสอน
7.2 ระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถรองรับใช๎ในการเรียนการสอนได๎
7.3 มีวัสดุอุปกรณ์และสื่อเพื่อรองรับการเรียนการสอน Coding
7.4 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพรํขําวสารผํานเว็บไซต์และ Social Network
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นายบุญรอด ชูเมือง)
ตําแหนํง ครู

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางสาวละออง คิมอิ๋ง)
ตําแหนํง หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
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ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)

ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
สํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
 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
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1ปลูกฝังให๎ผู๎เรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีด๎านคุณธรรม จริยธรรม
คํานิยมที่พึงประสงค์และมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากล และสํงเสริมการเลือกศึกษาตํอเพื่อ
การมีงานทํา
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ได๎จัดทําโครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ที่ผํานมา
ทําให๎โรงเรียนสามารถพัฒนาการวางรากฐานประชาธิปไตยให๎กับนักเรียนด๎วยกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งนับวํามี
ความสําคัญยิ่งตํอระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพราะจะได๎ฝึกฝนการ
ปฏิบัติ การสร๎างพฤติกรรมของเด็กให๎เกิดการเรียนรู๎ในระบบหน๎าที่ที่ตนเองพึงจะมีตํอประเทศชาติ โดยให๎รู๎สิทธิ
หน๎าที่ และบทบาทของตนเองในวิถีประชาธิปไตยที่ถูกต๎องตํอไป ทางโรงเรียนตระหนักดีวําถ๎านักเรียนเกิดการ
เรียนรู๎เรื่องประชาธิปไตยไปจากโรงเรียน เมื่อนักเรียนเติบโตเป็นผู๎ใหญํในวันข๎างหน๎าจะเป็นกําลังสําคัญในการ
นําพาประเทศไปสูํการปกครองที่เข๎มแข็งและมีความสามัคคี มีความรัก ความผูกพันและหวงแหนในการปกครอง
แบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ด๎วยเหตุผลดังกลําวโรงเรียนจึงดําเนินโครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนตํอเนื่องตํอไป
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2.วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎วิธีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน
2.2. เพื่อสร๎างองค์กรนักเรียนให๎มีศักยภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2.3. เพื่อให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการพัฒนาสังคมโรงเรียนและภูมิใจในสถาบัน
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 มีสภานักเรียนที่ได๎รับการเลือกตั้ง 1 คณะ จํานวน 30 คน
3.1.2 ร๎อยละ 90 ของนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมโครงการ
3.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 สมาชิกสภานักเรียนและเครือขํายที่มีศักยภาพรํวมคิดรํวมพัฒนา และรํวมรับผิดชอบ
โรงเรียน
3.2.2 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

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

พฤศจิกายน 2564
ถึง กันยายน 2565

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

พฤศจิกายน 2564
ถึง กันยายน 2565

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์
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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

38,000
50,000
88,000

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

กันยายน 2565

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 1
อุดหนุนรายหัว
จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน
- อุปกรณ์การเลือกตั้ง
3,000
- อุปกรณ์สํานักงาน
25,000
กิจกรรมที่ 2
จัดอบรมคณะกรรมการนักเรียน
และศึกษาดูงาน
- จัดอบรมคณะกรรมการนักเรียนและ
อุดหนุนรายหัว
10,000
ศึกษาดูงาน
เรียนฟรี 15 ปี
50,000
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
88,000
10,000
78,000
6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการ
1. นักเรียนร๎อยละ 90 เข๎ารํวมกิจกรรมประชาธิปไตย - สังเกต
ในโรงเรียน
- สัมภาษณ์
2 นักเรียนร๎อยละ 80 มีความเข๎าใจในวิถีทาง
- การตรวจผลงาน

เครื่องมือ
- แบบประเมิน
- แบบสังเกต
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ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการ

เครื่องมือ

ประชาธิปไตย
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง
7.2. สร๎างองค์กรนักเรียนให๎มีศักยภาพตามหลักธรรมาภิบาล
7.3 วิธีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางสาวอัมพร สารวัตร)

(นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์)

ตําแหนํง หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ฯ

ตําแหนํง ครู

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

(นายรัชพล ครุฑหลวง)

ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

รองผู๎อํานวยการโรงเรียน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวณัฐวดี กุตนันท์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 4, 5, 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3, 4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
ข๎อที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎
ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากล และสํงเสริมการเลือกศึกษาตํอเพื่อการมี
งานทํา
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
การเรี ย นรู๎ในวิช าประวัติศาสตร์ จํ าเป็นต๎องอาศัยหลั กฐานในการอ๎างอิง ผู๎ เรียนควรได๎เรียนรู๎และพบ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นของจริง เพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดความรักความศรัทธาในวิชาประวัติศาสตร์ และเกิด
ความรักในท๎องถิ่นของตนเองตามมา
กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จึงได๎ตระหนักถึงการ
เรียนวิชาประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของเยาวชน ให๎เป็นผู๎สืบทอดภูมิปัญญาจากผู๎รู๎ในชุมชน เพื่อให๎เยาวชน
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎ ถํายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให๎เยาวชนเชื่อมโยมเครือขํายในการพัฒนา
ชุมชน และสังคมอยํางตํอเนื่อง โดยตระหนักถึงความสําคัญของชุมชน มีความเข๎าใจรากเหง๎า ความเป็นวัฒนธรรม
แบํงปัน เกื้อกูลชํวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการศึกษาเรียนรู๎วิถีการดํารงชีวิต ชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ๎านที่มีมาช๎านาน
บนพื้นฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพันสอดคล๎องกับวิถีชีวิตชุมชน จึงได๎จัดทําโครงการขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น โบราณสถานและโบราณวัตถุ
2.2 เพื่อให๎นักเรียนได๎มีโอกาสเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท๎องถิ่น
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2.3 เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ความสําคัญ รู๎จักวิถีชีวิต รู๎ถึงคุณคําของประวัติศาสตร์ในท๎องถิ่น ความเป็นมา
และวัฒนธรรมประเพณีของท๎องถิ่น อันจะสร๎างความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของท๎องถิ่น โบราณสถานและโบราณวัตถุ
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนมีความรู๎เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ประเพณี และ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น
3.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนที่เข๎ารํวมศึกษาหาความรู๎เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท๎องถิ่น
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น โบราณสถานและโบราณวัตถุ เกิดความรู๎สึกรัก หวงแหน และรํวมกัน
อนุรักษ์ให๎คงอยูํสืบไป
3.2.2 นักเรียนที่เข๎ารํวมได๎พัฒนาความรู๎เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท๎องถิ่นของตนเอง
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับกลุํมสาระ
การเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให๎คณะครู นักเรียน หรือ
ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ
2. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่จัด
กิจกรรม
3. ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 เรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 เรียนรู๎แหลํงประวัติศาสตร์ท๎องถิ่น

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564
ถึง มิถุนายน 2565

นางสาวณัฐวดี กุตนันท์
และกลุํมสาระการเรียนรู๎
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ธันวาคม 2564
ถึง สิงหาคม 2565

นางสาวณัฐวดี กุตนันท์
และกลุํมสาระการเรียนรู๎
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศ กํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุงและ
แก๎ไขการดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
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 เรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
- กระดาษ A4 (10 รีม)
- กระดาษอาร์ทมันขาว หน๎าเดียว
A4 190 แกรม (2 หํอ)
- ปากกาเมจิ ไพล็อต สีตํางๆ (20
ด๎าม)
- กรรไกร 3 เอ็ม 8 นิ้ว (2 อัน)
- กระดาษปก 180 แกรม A4
(2 หํอ)
- คลิบดํา เบอร์ 110 (1 กลํอง)
- หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Cannon
(เทียบเทํา) 500 ซีซี (4 ขวด)

15,000
15,000

ประเภทงบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

กันยายน 2565

นางสาวณัฐวดี กุตนันท์

กันยายน 2565

นางสาวณัฐวดี กุตนันท์

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

อุดหนุนรายหัว

-

-

1,150

อุดหนุนรายหัว

-

-

190

อุดหนุนรายหัว

-

-

160

อุดหนุนรายหัว

-

-

170

อุดหนุนรายหัว

-

-

190

อุดหนุนรายหัว

-

-

40

อุดหนุนรายหัว

-

-

1,000
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กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
- เข็มกลัด เบอร์ 1 (2 กํา)
กิจกรรมที่ 2 เรียนรู๎แหลํงประวัติศาสตร์
ท๎องถิ่น
- วิทยากร
- ปูายไวนิล
- อาหารกลางวัน/อาหารวําง
/น้ําดื่ม
- กระดาษแข็งสี 1 หน๎า (10 แผํน)
- เชือกขาว เบอร์ 30 8 เมตร
(5 ม๎วน)
- กระดาษโฟโต๎ 230 แกรม (2 หํอ)
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

อุดหนุนรายหัว

-

-

10

อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว

1,200
-

-

300

อุดหนุนรายหัว

-

10,000

-

อุดหนุนรายหัว

-

-

90

อุดหนุนรายหัว

-

-

100

อุดหนุนรายหัว
15,000

1,200

10,000

400
3,800

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
นั ก เรี ย นที่ เ ข๎ า รํ ว มกิ จ กรรม มี ค วามรู๎ เ กี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์ท๎องถิ่น โบราณสถานและโบราณวัตถุ
เกิดความรู๎สึกรัก หวงแหนละรํวมกันอนุรักษ์ท๎องถิ่น
ของตนเอง
นักเรียนที่เข๎ารํวมได๎พัฒนาความรู๎เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ท๎องถิ่นของตนเอง

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

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

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น โบราณสถานและ
โบราณวัตถุ
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7.2 นักเรียนได๎รับการสร๎างโอกาสให๎คนท๎องถิ่นอื่นหรือนักทํองเที่ยวได๎มีโอกาสเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท๎องถิ่น
7.3 นักเรียนในท๎องถิ่นได๎เรียนรู๎ความสําคัญ รู๎จักวิถีชีวิต รู๎ถึงคุณคําของประวัติศาสตร์ในท๎องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท๎องถิ่น อันจะสร๎างความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท๎องถิ่น โบราณสถานและโบราณวัตถุ
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นางสาวณัฐวดี กุตนันท์)

(นางสาวอัมพร สารวัตร)

ตําแหนํง ครู

ตําแหนํง หัวหน๎างานกลุํมสาระการเรียนรู๎

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)

ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

รองผู๎อํานวยการโรงเรียน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
สํงเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาเพื่อการแขํงขัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายเอกภพ อัสสะวะ
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ตุลาคม 2564–30 กันยายน 2565
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 5,6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1,2,3,4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกลในการดูแลความปลอดภัยทุกรูปแบบ
สามารถปรับตัวกับโรคอุบัติใหมํ พัฒนาความเข๎มแข็งของระบบการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนและจัดสภาพแวดล๎อมเหมาะสมตํอสุขภาวะที่ดี
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุํงสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะ คํานิยมที่ดี มีสุขภาวะทางรํางกาย
และจิตสังคม ยอมรับที่จะอยูํรํวมกันกับผู๎อื่น รู๎จักและภูมิใจในตนเอง มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีปฏิภาณไหวพริบ
ในการแสดงออกตามสถานการณ์ได๎เหมาะสมกับวัย กิจกรรมด๎านการกีฬาเป็นสิ่งจําเป็นและมีความสําคัญประการ
หนึ่งในการพัฒนานักเรียนและเยาวชนของชาติให๎มีคุณสมบัติดังกลําว
ซึ่งในแตํละปีหนํวยงานตํางๆทั้งภาครัฐ
เอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎จัดให๎มีการแขํงขันกีฬาชนิดตํางๆ เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักตนเอง ภูมิใจใน
ตนเองมีความมั่นคงทางอารมณ์ รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง หํางไกลยา
เสพติด รวมทั้งเพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเข๎าแขํงขันในระดับที่สูงขึ้นตํอไป
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของกิจกรรมดังกลําว จึงจัดทํากิจกรรม
สํงเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาเพื่อการแขํงขันขึ้น
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2.วัตถุประสงค์
เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีสุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม มีความภูมิใจในตนเอง รู๎จักใช๎เวลาวําง
ให๎เกิดประโยชน์ โดยใช๎ทักษะกีฬาเป็นสื่อในการแสดงออก
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

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2564

นายเอกภพ อัสสะวะ
นายเอกภพ อัสสะวะ
คณะทํางาน

ธันวาคม 2564 –
สิงหาคม 2565

คณะทํางาน
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2. ฝึกซ๎อม

ธันวาคม 2564 –
สิงหาคม 2565
ธันวาคม 2564 กันยายน 2565

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

พฤศจิกายน 2564 กันยายน 2565
กันยายน 2565
กันยายน 2565

คณะทํางาน

กันยายน 2565

คณะทํางาน

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ค่าอุปกรณ์การฝึกซ้อม
กิจกรรมที่ 2 ค่าลงทะเบียนส่งเข้า
แข่งขัน
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
25,000

25,000
25,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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

20,000

5,000
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6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
นักเรียนที่มีทักษะด๎านกีฬาขั้นสูงได๎เข๎ารํวมการแขํงขัน
กีฬาที่หนํวยงานตํางๆจัดขึ้น ทุกรายการ

วิธีการ
การสํารวจ

เครื่องมือ
แบบสํารวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนที่มีทักษะด๎านกีฬาขั้นสูงของโรงเรียนได๎เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาที่หนํวยงานตํางๆจัดขึ้น
รู๎จักตนเอง มีความมั่นคงทางอารมณ์ ได๎แสดงออก สร๎างชื่อเสียงให๎ตนเอง ครอบครัวและสถานศึกษา และมีความ
ภูมิใจในตนเอง
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายเศรษฐพงศ์ ศรีสารคาม)

(นายเอกภพ อัสสะวะ)

ตําแหนํง หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา

ตําแหนํง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)

ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

รองผู๎อํานวยการโรงเรียน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
สํงเสริมการจัดแขํงขันกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคาม
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 5, 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 3, 4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกลในการดูแลความปลอดภัยทุกรูปแบบ
สามารถปรับตัวกับโรคอุบัติใหมํ พัฒนาความเข๎มแข็งของระบบการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนและจัดสภาพแวดล๎อมเหมาะสมตํอสุขภาวะที่ดี
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
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 จริยธรรมและคํานิยม
ที่พึงประสงค์
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2.2 เพื่อให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง สามารถ
คิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติ
2.3 เพื่อให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการทํางาน สามารถทํางานรํวมกับผู๎อื่น มีความสามัคคีในหมูํคณะ
มีระเบียบวินัย มีน้ําใจเป็นนักกีฬา
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมโครงการสํงเสริมสนับสนุนการจัดแขํงขันกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียน
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 2565
พฤษภาคม 2565

ผู้รับผิดชอบ
นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคาม

มิถุนายน 2565
ถึง
กรกฎาคม 2565

นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคาม
และคณะกรรมการฯ

กรกฎาคม 2565
ถึง
กันยายน 2565

นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคาม
และคณะกรรมการฯ

กันยายน 2565

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

กิจกรรมและคาชี้แจงการ
ใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1แขํงขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียน
- คําใช๎จํายอาหารวําง
คําอาหารและน้ําดื่ม
รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น

ประเภทงบประมาณ

100,000
100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการกิจกรรม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

เรียนฟรี 15 ปี

-

100,000

-

100,000

-

100,000

-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนร๎อยละ 100 เข๎ารํวมกิจกรรม
โครงการสํงเสริมสนับสนุนการจัดแขํงขันกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียน
2. นักเรียนร๎อยละ 95 มีความพึงพอใจในกิจกรรมโครงการสํงเสริม
สนับสนุนการจัดแขํงขันกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียน

วิธีการ
การสํารวจ

เครื่องมือ
แบบสํารวจ

การสอบถาม

แบบสอบถามความ
พึงพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนมีสุขภาพที่ดีและมีสุนทรีภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์
7.2 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง สามารถคิด
อยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติ
7.3 นักเรียนมีทักษะในการทํางาน สามารถทํางานรํวมกับผู๎อื่น มีความสามัคคีในหมูํคณะ
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ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคาม)
ตําแหนํง หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา
ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ

(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลดาวัลย์ เถาวัลย์
ลักษณะโครงการ
□ โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
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
ตัวบํงชี้ยํอยที่1,2,3,4,5,
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
ข๎อที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎
ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากล และสํงเสริมการเลือกศึกษาตํอเพื่อ
การมีงานทํา
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
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
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2.วัตถุประสงค์
2.14 เพื่อสนับสนุนให๎มีวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ และสื่อการเรียนการสอน ในการจัดกิจกรรมการเรียน การ
สอนของกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา อยํางครบถ๎วน เพียงพอ
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.9. เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ครูและนักเรียนร๎อยละ 90 มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสื่อการเรียนการสอนเพียงพอ
3.10. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
ตุลาคม 2564
นางลดาวัลย์ เถาวัลย์
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
ถึง มิถุนายน 2565
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับกลุํมสาระ
การเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. เสนอขออนุมัติดําเนินการ
พฤศจิกายน 2564 นางลดาวัลย์ เถาวัลย์และ
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ถึง กันยายน 2565 ครู ในกลุํมสาระการเรียนรู๎
3. ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ ดําเนินการจัดการเรียน
สุขศึกษาและพลศึกษา
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศ กํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

พฤศจิกายน 2564 นางลดาวัลย์ เถาวัลย์และ
ถึง กันยายน 2565 ครู ในกลุํมสาระการเรียนรู๎
สุขศึกษาและพลศึกษา
กันยายน 2565

นางลดาวัลย์ เถาวัลย์
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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 วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณั ฑ์
- กระดาษเอ 4 80 แกรม 2 รีม
- ลูกวอลเลย์บอล มิกาซํา เบอร์
5 จํานวน 7 ลูกๆละ 890
- ลูกฟุตซอล molten จํานวน
6 ลูกๆละ 540
- รองเท๎าวิ่ง FBT จํานวน 4 คูํๆ
ละ 750
- สตาร์ทติ้งบล็อก 1 ตัว
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

16,000
16,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

อุดหนุนรายหัว

16,000

-

-

230
6,230

-

-

3,240

-

-

3,000

-

-

3,300
16,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ครูและนักเรียนร๎อยละ 90 มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
สื่อ การเรียนการสอนเพียงพอ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

วิธีการ

เครื่องมือ
สอบถาม
แบบสอบถาม
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ทดสอบหลังเรียน
- แบบทดสอบ
- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึง พอใจ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครูและนักเรียนร๎อยละ 90 มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสื่อการเรียนการสอนเพียงพอ
7.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ

(นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคาม)

(นางลดาวัลย์ เถาวัลย์)

ตําแหนํง หัวหน๎างานกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา

ตําแหนํง ครู

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)

ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

รองผู๎อํานวยการโรงเรียน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
สํงเสริมทักษะภาษาไทย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
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,
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุํงสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะจําเป็นตามหลักสูตร โดย
กําหนดให๎ผู๎เรียนมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด แตํ
ในปัจจุบัน ผู๎เรียนมีผลการประเมินการอํานคิดวิเคราะห์และเขียนไมํเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว๎ ปัญหาที่เกิดขึ้น
มาจากการที่นักเรียนสํวนหนึ่งขาดประสิทธิภาพทางด๎านการอําน
คิดวิเคราะห์และเขียน อัน
เนื่องมาจากการขาดทักษะในการอํานและการเขียน
ดังนั้น กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จึงมีนโยบายที่จะแก๎ไขปัญหาดังกลําว
และพัฒนาทักษะทางด๎านการอํานและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมทุกระดับชั้น จึงได๎จัดทํา
โครงการ สํงเสริมทักษะภาษาไทยขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาผู๎เรียนมีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อค๎นคว๎าหาความรู๎
2.2 เพื่อพัฒนาผู๎เรียนมีผลการประเมิน การอํานและการเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กําหนด
2.3 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ
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2.4 เพื่อสํงเสริมความสามารถทางด๎านวิชาการด๎านภาษาไทย
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู๎เรียน ร๎อยละ 85 มีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อค๎นคว๎าหา
ความรู๎
3.1.2 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
และอื่นๆเพื่อใช๎ในการปฏิบัติกิจกรรมโครงการ
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ชี้แจงแนวทางในการกําหนดกิจกรรมเพื่อให๎สอดคล๎อง
กับแนวนโยบายของกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยในการจัดทํา
โครงการ
2. คณะทํางาน ดําเนินการชี้แจง มอบหมายภาระงานใน
การปฏิบัติกิจกรรม แกํครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย เพื่อ
ไปดําเนินกิจกรรมแกํนักเรียนตามกลุํมที่รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1 วันสุนทรภูํเชิดชูภาษาไทย
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการอํานการเขียน
กิจกรรมที่ 3 สํงเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

พฤศจิกายน 2564

พฤศจิกายน 2565
- สิงหาคม 2565

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 เป็นแนวในการดําเนินงานพัฒนางานตํอไป

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
1. วันสุนทรภูํเชิดชูภาษาไทย
- กระดาษ 180 แกรม สีขาว ขนาด 100
แผํน 10 รีม
- วัสดุการจัดกิจกรรมการแขํงขัน
-กิจกรรมการอํานออกเสียงร๎อยแก๎ว
วัสดุอุปกรณ์
-กิจกรรมการอํานออกเสียงร๎อยกรอง
วัสดุอุปกรณ์
-กิจกรรมการแตํงคําประพันธ์
วัสดุอุปกรณ์
-กิจกรรมการแตํงคําขวัญ
วัสดุอุปกรณ์

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

กันยายน 2565
กันยายน 2565
กันยายน 2565
นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์
กันยายน 2565

45,004
45,004

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประเภทงบประมาณ งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
คําตอบแทน คําใช๎สอย
คําวัสดุ
อุดหนุนรายหัว
1,490.-

600.600.600.600.-
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-กิจกรรมการวาดภาพระบายสี
วัสดุอุปกรณ์
-กิจกรรมแฟนพันธ์แท๎สุนทรภูํ
วัสดุอุปกรณ์
-กิจกรรมการเขียนสะกดคํา
วัสดุอุปกรณ์
-กิจกรรมการเปิดพจนานุกรม
วัสดุอุปกรณ์
-กิจกรรมคลิปวีดีโอ “รักษ์ภาษาไทย”
วัสดุอุปกรณ์
-กิจกรรมจัดปูายนิเทศ (ระดับชั้น)
วัสดุอุปกรณ์
-กิจกรรมร๎องเพลงไทยลูกทุํง
พร๎อมหางเครื่อง ( ม.ต๎น ม.ปลาย )
วัสดุอุปกรณ์
-กิจกรรมการแสดงละคร
“วันสุนทรภูํเชิดชูภาษาไทย”
ไวนิลฉากการแสดง
คําเชําชุดการแสดง
2. พัฒนาการอํานการเขียน (อํานออก
เขียนได๎)
- กระดาษ A4 80 แกรม 2 กลํอง
- สีไม๎คลอรีน 36 สี 6 กลํอง
- กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4 1 หํอ
- ดินสอ 3 จํานวน 34 แทํง
- แฟูมซองเอกสารรายบุคคล 30 แฟูม
3. สํงเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย
- กระดาษ A4 80 แกรม 2 กลํอง
- แฟูมรู 2 หํวง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง มีซอง
หน๎า 6 แฟูม

600.1,200.600.1,200.600.7,200.7,200.-

10,000.5,000.อุดหนุนรายหัว
1,100.1,920.625.170.1,350.อุดหนุนรายหัว
1,100.414.-
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- กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4 1 หํอ
- กาวสองหน๎าแบบบาง 18 มิล 6 ม๎วน
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร๎อยละ 90 ของนักเรียน
มีผลการประเมินการอําน คิด
วิเคราะห์และ การเขียนบรรลุ
วัตถุประสงค์อยําง มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากําหนด

625.210.45,004

45,004

วิธีการ
การตรวจประเมินการคัดลายมือ
การประเมินการทํองบทอาขยาน
ทํานองเสนาะ
การทดสอบการอํานออกเสียงร๎อยแก๎ว
การทดสอบการเขียนสะกดคํา

เครื่องมือ
แบบประเมินผลงานการ คัดลายมือ
แบบประเมินการทํองบทอาขยาน
ทํานองเสนาะ
แบบประเมินการอํานออกเสียง
ร๎อยแก๎ว
แบบทดสอบการเขียนสะกดคํา

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร๎อยละ 85 ของนักเรียน มีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และการเขียนบรรลุวัตถุประสงค์อยํางมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
ลงชื่อ……………………………….………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์)
ตําแหนํง หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล

สุวิเชียร)

ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการให๎บริการสื่อสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์ และงานห๎องสมุด
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
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
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q2 Quality of Teacher ครูผู๎สอนคุณภาพ
Q3 Quality of Administrator
ผู๎บริหารคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากล และสํงเสริมการเลือกศึกษาตํอ
เพื่อการมีงานทํา
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

162

ดังนั้นโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จึงมีนโยบายที่จะแก๎ปัญหาดังกลําว จึงได๎จัดทํา โครงการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการให๎บริการสื่อสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ เพราะห๎องสมุดเป็นแหลํงรวมสื่อสารสนเทศ ทุก
แขนง มีประโยชน์อยํางยิ่งตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ กิจกรรมนอกหลักสูตร และกิจกรรมสํงเสริม การอําน
เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอํานการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎เป็นไปในทางที่
ดีงามและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดซื้อหนังสือและสื่อสารสนเทศเพื่อให๎บริการแกํผู๎เรียน ครู และชุมชน
2.2 เพื่อจัดและบริหารงานห๎องสมุดเพื่อให๎บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให๎ผู๎เรียน
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

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564

นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์
และคณะทํางาน
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. สํารวจหนังสือและสื่อสารสนเทศในห๎องสมุด
2. สํารวจความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ
3. บอกรับวารสารและหนังสือพิมพ์ 25 ฉบับ
5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงาน
ขั้นประเมินผล (CHECK)
1. ติดตามการดําเนินงานตามโครงการ
2. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
3. รายงานผลการดําเนินงาน
ขั้นปรับปรุงแก้ไข (ACTION)
ประชุมรับฟังข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ จาก
ผู๎เกี่ยวข๎อง เป็นแนวทางในการดําเนินงาน และพัฒนางาน
ตํอไป

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ธันวาคม 2564 –
กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2565กันยายน 2565

นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์
และคณะทํางาน

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์
และคณะทํางาน

มีนาคม 2565กันยายน 2565

นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์
และคณะทํางาน

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดหาหนังสือและ
สื่อสารสนเทศในห๎องสมุด
- บอกรับวารสารและหนังสือพิมพ์ 25
ฉบับ
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงาน
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

100,000
100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
70,000

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว

-

-

25,000

อุดหนุนรายหัว
100,000

-

-

5,000
100,000

-
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6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1.ห๎องสมุดมีหนังสือ สิ่งพิมพ์
สื่อสารสนเทศ เพื่อการอํานและ
การศึกษาค๎นคว๎าเพิ่มขึ้น
2. นักเรียนและครู ร๎อยละ 81-100 เข๎าใช๎
บริการห๎องสมุดและยืมหนังสืออยําง
สม่ําเสมอเฉลี่ย คนละ 15-20 ตํอปี
3. ครูและนักเรียนมีความ
พึงพอใจในบรรยากาศ
ภายในห๎องสมุด

วิธีการ
-การสํารวจจํานวนหนังสือของ
ห๎องสมุด

เครื่องมือ
-สมุดทะเบียนหนังสือ

-สํารวจการใช๎บริการ
ห๎องสมุด

-บันทึกสถิติการใช๎ห๎องสมุด

-สํารวจการยืมหนังสือ
-สํารวจการใช๎บริการ
ห๎องสมุด

-สถิติการยืมหนังสือ
-แบบประเมินความพึงพอใจ
-สถิติการเข๎าใช๎บริการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ห๎องสมุดมีหนังสือและสื่อสารสนเทศเพิ่มขึ้นเพียงพอตํอความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ
7.2 ผู๎เรียน ครู และชุมชนเข๎าใช๎บริการห๎องสมุดเพื่อการอํานและการเรียนรู๎เพิ่มขึ้น
7.3 ห๎องสมุดเป็นห๎องแหลํงเรียนรู๎ที่นําเข๎าใช๎บริการเพิ่มมากขึ้น
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานห๎องสมุด

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
สํงเสริมนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์ และงานห๎องสมุด
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
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
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากล และสํงเสริมการเลือกศึกษาตํอ
เพื่อการมีงานทํา
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. 2552-2565 เป็นทศวรรษแหํงการอําน เพื่อสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ตลอดชีวิต โดย
การพัฒนาคนไทยให๎มีความสามารถในการอําน มีนิสัยรักการอําน และสร๎างบรรยากาศและสิ่งแวดล๎อมในการ
สํงเสริมการอํา น แตํสภาพปัจจุบันผู๎เรียนยังอํานหนังสือและยืมหนังสือจากห๎องสมุดไมํได๎ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนั้น โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จึงมีนโยบายที่จะแก๎ปัญหา
ดังกลําว จึงได๎จัดทําโครงการสํงเสริมนิสัยรักการอํานขึ้น เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอําน การเรียนรู๎ ด๎วยตนเอง ซึ่ง
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เป็นสิ่งจําเป็นในการชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎เป็นไปในทางที่ดีงามและสํงเสริมให๎ผู๎เรียน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีคุณภาพตาม

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎
และสื่อตําง ๆ รอบตัว
2.2 เพื่อให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 จัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานได๎ 6 กิจกรรม
3.1.2 นักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอําน
ร๎อยละ 90
3.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ
ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง
4. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมการ (PLAN)
1. เสนอแตํงตั้งคณะทํางาน
2. คณะทํางาน ประชุมวางแผนเพื่อกําหนดกิจกรรม
3. จัดทํารายละเอียดกิจกรรม และกําหนดการจัดกิจกรรม
4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงาน
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ชี้แจงแนวทางในการกําหนดกิจกรรมและขั้นตอนและ
วิธีการในการจัดกิจกรรม
2. ดําเนินการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การเปิดพจนานุกรม
กิจกรรมที่ 2 สํงเสริมการอํานโดยใช๎หนังสือพระราชนิพนธ์ใน
สมเด็จพระเทพฯ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564

นายชยุตพันธุ์
แจํมโภคนิษฐ์
และคณะทํางาน

พฤศจิกายน 2564

นายชยุตพันธุ์
แจํมโภคนิษฐ์
และคณะทํางาน

พฤศจิกายน 2564
- กันยายน 2565
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กิจกรรมที่ 3 บันทึกสรุปการอําน
กิจกรรมที่ 4 บันทึกวรรคทองของการอําน
กิจกรรมที่ 5 การทําหนังสือเลํมเล็ก
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
1. ติดตามการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
2. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
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

พฤศจิกายน 2564 กันยายน 2565
ระยะเวลา

นายชยุตพันธุ์
แจํมโภคนิษฐ์
ผู้รับผิดชอบ

มีนาคม 2565 กันยายน 2565

นายชยุตพันธุ์
แจํมโภคนิษฐ์
และคณะทํางาน

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

-

1,000

-

-

7,000

-

-

1,000

-

-

1,000
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กิจกรรมที่ 5 การทําหนังสือเลํมเล็ก
-วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช๎ในการจัดกิจกรรม
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

อุดหนุนรายหัว
20,000

-

-

10,000
20,000

6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนร๎อยละ 81-100 เข๎าใช๎บริการ
ห๎องสมุด อยํางสม่ําเสมอ
2. นักเรียนร๎อยละ 81-100
ยืมหนังสืออยํางสม่ําเสมอ
3. นักเรียนร๎อยละ 81-100
ให๎ความ สนใจและเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมนิสัย
รักการอําน
4. นักเรียนชั้น ม. 1-3 อํานหนังสือเพิ่มเติมอยําง
น๎อย คนละ 15 เลํม ตํอปี
5. นักเรียนชั้น ม. 4-6 อํานหนังสือเพิ่มเติมอยําง
น๎อย คนละ 20 เลํม ตํอปี
6. นักเรียนมีการบันทึกการเรียนรู๎อยําง
สม่ําเสมอจาก การอํานและใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศอยํางน๎อยสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง

วิธีการ
เครื่องมือ
-จากสถิติการใช๎บริการห๎องสมุด -บันทึกสถิติการใช๎ห๎องสมุด
-จากสถิติการยืมหนังสือ
-สถิติการยืมหนังสือ
-จากการสํารวจจํานวนนักเรียน -แบบประเมินผลการจัด
ที่เข๎ารํวมกิจกรรม
กิจกรรม
-จากสถิติการยืมหนังสือ
-สถิติการยืมหนังสือ

-สมุดบันทึกการอําน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานได๎อยํางตํอเนื่องและหลากหลาย
7.2 นักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานร๎อยละ 80
7.3 ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานห๎องสมุด

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน
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ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
สํงเสริมการเรียนรู๎ห๎องเรียนนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
29 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ …………….
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 3, 5, 6
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ.
ข๎อที่ 2 ด๎านโอกาส
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบายสพม.พิจิตร
Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากลและสํงเสริมการเลือก
ศึกษาตํอเพื่อการมีงานทํา
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ได๎จัดห๎องเรียนนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต๎องการของผู๎ เรี ย น ให๎ ได๎เรี ย นในด๎ านวิช าการตามที่ ตนสนใจ ซึ่ง ที่ผํ านมาทํา ให๎ โ รงเรียนสามารถพัฒ นาการ
วางรากฐานให๎ กั บ ผู๎ เ รี ย นเพื่ อนํ า ความรู๎ ที่ไ ด๎ นั้ นไปใช๎ ตํอ ในระดั บ อุด มศึ กษาตํ อ และการนํา ไปประยุ กค์ ใ ช๎ ใ น
ชีวิตประจําวัน การสร๎างพฤติกรรมของเด็กให๎เกิดการเรียนรู๎ในระบบหน๎าที่ที่ตนเองพึงจะมีตํอประเทศชาติ โดยให๎รู๎
สิทธิ หน๎าที่ และบทบาทของตนเองตามหลักการทั้งในด๎านวิชานิติ ศาสตร์ – รัฐศาสตร์ ทางโรงเรียนตระหนักดีวํา
ถ๎านักเรียนเกิดการเรียนรู๎เรื่องด๎านนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงจากสาจาวิชาเฉพาะ
ด๎าน จะทําให๎เกิดประโยชน์กับผู๎เรียน เพื่อนักเรียนจะไปสูํการได๎ลงมือปฏิบัติจริง และนําไปสูํการเป็น กําลังสําคัญ
ในการนําพาประเทศไปสูํการปกครองที่เข๎มแข็งและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่ในการปกครองแบบประชาธิปไตย
โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ด๎วยเหตุผลดังกลําวโรงเรียนจึงดําเนินโครงการสํงเสริมการเรียนรู๎ห๎องเรียนนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์
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2.วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ในด๎านนิติศาสตร์- รัฐศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎อง
2.2. เพื่อให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรที่มีความรู๎ความสามารถเฉพาะด๎าน
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนห๎องเรียนนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ จํานวน 45 คน
3.1.2 ร๎อยละ 95 ของนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมโครงการ
3.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ
นักเรี ยนห๎ องเรี ยนนิ ติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ ได๎รับความรู๎ในด๎านนิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ และ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข๎อง
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. วางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
การศึกษา 2564
2. แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการสํงเสริมการ
เรียนรู๎ห๎องเรียนนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2564
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ดําเนินการกิจกรรม
2. จัดอบรมห๎องเรียน นิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ให๎กับ
นักเรียนและศึกษาดูในรูปแบบการตํางๆ
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศ กํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์
ตุลาคม 2564
ถึง กันยายน 2565

ตุลาคม 2564
ถึง กันยายน 2565

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

กันยายน 2565

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
บาท
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
30,000 บาท
5.3 เงินระดมทรัพยากร
บาท
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
บาท
รวมงบประมาณที่ได้รับ
30,000 บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 1
จัดการอบรม
- คําตอบแทนวิทยากร
เรียนฟรี 15 ปี
30,000
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
30,000
30,000
6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการ
6.1. นักเรียนร๎อยละ 95 เข๎ารํวมกิจกรรม
- สังเกต
6.2 นักเรียนร๎อยละ 80 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ - สัมภาษณ์
วิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
- การตรวจผลงาน

เครื่องมือ
- แบบประเมิน
- แบบสังเกต

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข๎องได๎รับความรู๎และเข๎าใจในวิชานิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์
7.2. สถานศึกษามีการดําเนินการที่นําไปสูํมาตรฐาน และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู๎ที่พึงประสงค์
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์)
ตําแหนํง ครูผู๎ชํวย

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางสาวอัมพร สารวัตร)
ตําแหนํง หัวหน๎ากลุํมสารการเรียนรู๎สังคมศึกษา ฯ
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ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)

ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

รองผู๎อํานวยการโรงเรียน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ

(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
สํงเสริมการเรียนรู๎ทักษะชีวิตและพัฒนาอาชีพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนิศารัตน์ ยกให๎
ลักษณะโครงการ
โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
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
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ.
ข๎อที่ 2 ด๎านโอกาส
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
ข๎อที่ 4 ด๎านประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายสพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังผู๎เรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีด๎านคุณธรรม จริยธรรม
คํานิยมที่พึงประสงค์และมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากลและสํงเสริม การเลือกศึกษา
ตํอเพื่อการมีงานทํา
กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษา
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนตระหนักดีวําการศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาความรู๎ ความคิด คุณธรรมของเด็กและ
เยาวชนให๎เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ นอกจากนี้ การศึกษายังเป็นกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูํการประกอบอาชีพ การ
มีรายได๎ เพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน และการพึ่งพาตนเอง มุงํ เน๎นให๎นักเรียนได๎ฝึกทักษะกระบวนการคิดใน
การทํางานของนักเรียน มีทักษะชีวิต ได๎ทั้งวิชาการและวิชาชีพเพื่อนําไปใช๎ในชีวิต ประจําวันที่ยั่งยืน สามารถ
นําไปเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพได๎ และเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตํอไปในอนาคต
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จากเหตุผลดังกลําว โรงเรียนได๎ให๎ความสําคัญกับนักเรียน จึงสํงเสริมให๎นักเรียนได๎มีอาชีพระหวํางเรียน
เพื่อเป็นการลดภาระคําใช๎จํายของครอบครัว
และได๎สํงเสริมให๎นักเรียนได๎มีความรู๎ด๎านวิชาชีพติดตัวไปเมื่อจบ
การศึกษา และสามารถนําไปประกอบอาชีพได๎
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ และดําเนินชีวิตในการประกอบอาชีพ
2.2 เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดในการทํางานของนักเรียน
2.3 เพื่อสํงเสริมสนับสนุนการสร๎างงานและอาชีพให๎กับนักเรียนให๎มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได๎แกํตนเอง
และครอบครัว
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนร๎อยละ 90 มีความรู๎ มีทักษะในการประกอบอาชีพได๎อยํางถูกต๎อง
3.1.2 นักเรียนร๎อยละ 90 มีกระบวนการคิดในการทํางานได๎อยํางถูกต๎อง
3.1.3 นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง ร๎อยละ 90 มีความรู๎ มีทักษะใน
การประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได๎แกํตนเองและครอบครัวได๎
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะ และประกอบอาชีพได๎
3.2.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดในการทํางานได๎อยํางถูกต๎อง
3.2.3 นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง มีความรู๎ มีทักษะในการประกอบ
อาชีพเสริม เพิ่มรายได๎แกํตนเองและครอบครัวได๎
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นางนิศารัตน์ ยกให๎
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นดาเนินการ (DO)
- ประชุมคณะทํางานเพื่อชี้แจงโครงการและมอบหมาย
ภาระงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นางนิศารัตน์ ยกให๎

- ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ
"การทําอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ"
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ "การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ
ตราสินค๎าและบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ
"งานหัตถกรรม"
กิจกรรมที่ 5 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- ติดตามการดําเนินงานพร๎อมปรับปรุงและแก๎ไขการ
ดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

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

พฤศจิกายน 2564
ถึง กันยายน 2565

นางนิศารัตน์ ยกให๎

พฤศจิกายน 2564
ถึงกันยายน 2565

นางนิศารัตน์ ยกให๎

กันยายน 2565

นางนิศารัตน์ ยกให๎

100,000
100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรม
เงินอุดหนุนเรียนฟรี
พัฒนาทักษะอาชีพ "การทําอาหารเพื่อ
การประกอบอาชีพ"
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ เงินอุดหนุนเรียนฟรี
"การแปรรูปผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ เงินอุดหนุนเรียนฟรี
ออกแบบตราสินค๎าและบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ เงินอุดหนุนเรียนฟรี
"งานหัตถกรรม"
กิจกรรมที่ 5 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎
เงินอุดหนุนเรียนฟรี
รวมงบประมาณที่ได้รับ

100,000

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
20,000

-

20,000

-

20,000

-

20,000

-

20,000

-

100,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. นักเรียนร๎อยละ 90 มีความรู๎ มีทักษะในการประกอบ
อาชีพได๎อยํางถูกต๎อง
2. นักเรียนร๎อยละ 90 มีกระบวนการคิดในการทํางานได๎
อยํางถูกต๎อง
3. นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง
ร๎อยละ 90 มีความรู๎ มีทักษะในการประกอบอาชีพเสริม
เพิ่มรายได๎แกํตนเองและครอบครัวได๎

วิธีการ
สังเกต
สัมภาษณ์
รายงานผล
การดําเนินงาน

เครื่องมือ
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบรายงานผลการ
ดําเนินงาน
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนร๎อยละ 90 มีความรู๎ มีทักษะในการประกอบอาชีพได๎อยํางถูกต๎อง
7.2 นักเรียนร๎อยละ 90 มีกระบวนการคิดในการทํางานได๎อยํางถูกต๎อง
7.3 นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง ร๎อยละ 90 มีความรู๎ มีทักษะในการประกอบอาชีพเสริม
เพิ่มรายได๎แกํตนเองและครอบครัวได๎

ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นางนิศารัตน์ ยกให๎)
ตําแหนํง ครู

ลงชื่อ……………………………………..ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ………………………………………..ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

179

โครงการ
สัปดาห์ห๎องสมุด
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์ และงานห๎องสมุด
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565
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
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
Q2 Quality of Teacher ครูผู๎สอนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากล และสํงเสริมการเลือกศึกษาตํอ
เพื่อการมีงานทํา
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกู ร 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 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 และพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่อง โดยผู๎เรียนใช๎เวลาวํางในการอํานหนังสือ ค๎นคว๎าหาความรู๎ ศึกษาสารคดีเรื่องราวที่ตนสนใจ มีการ
จัดแบํงเวลาเพื่อการค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม ยืมหนังสือ หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์จากห๎องสมุดไปศึกษาเพิ่มเติม
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สามารถสืบค๎นหาความรู๎จากอินเตอร์เน็ตได๎ แนะนําชํวยเหลือเพื่อนได๎ สามารถขยายความรู๎ที่ตนสนใจในกลุํม
เพื่อนได๎
ห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่สําคัญแหลํงหนึ่งในสถานศึกษา ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมความรู๎ในรูปแบบที่
หลากหลาย ห๎องสมุดมีการพัฒนาด๎านสื่อประกอบการเรียนการสอนและสื่อสิ่งพิมพ์ตลอดเวลา เพื่อให๎ผู๎ใช๎บริการ
ห๎องสมุดได๎ใช๎ศึกษาค๎นคว๎าตามรูปแบบที่ต๎องการและเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารได๎เร็วที่สุด ดังนั้นงานห๎องสมุดจึ งได๎
จัดทํากิจกรรมสัปดาห์ห๎องสมุดขึ้น เพื่อให๎ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดได๎เห็นความสําคัญและประโยชน์ที่จะได๎รับจาก
ห๎องสมุด ตลอดจนสํงเสริมให๎ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดทุกคนมีนิสัย รักการอําน และรักการศึกษาค๎นคว๎า
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ เทิดพระเกียรติและแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
2.2 เพื่อสํงเสริมการอํานและการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์
2.3.เพื่อเสนอกิจกรรมขําวสารความเคลื่อนไหวตํางๆเกี่ยวกับห๎องสมุด
2.4 เพือ่ ประชาสัมพันธ์และเผยแพรํกิจกรรมห๎องสมุด
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

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 สิงหาคม 2565
2 สิงหาคม 2565
3 สิงหาคม 2565
4-20 สิงหาคม 2565

นายชยุตพันธุ์
แจํมโภคนิษฐ์
และคณะทํางาน
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กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลา

ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ชี้แจงแนวทางในการกําหนดกิจกรรมและขั้นตอนและวิธีการใน 1-13 สิงหาคม 2565
การจัดกิจกรรม
2. ดําเนินการจัดกิจกรรม
14-22 สิงหาคม 2565
กิจกรรมที่ 1 แขํงขันทักษะภาษาไทย
14-21 สิงหาคม 2565
- แขํงขันการเปิดพจนานุกรม
14-21สิงหาคม 2565
- แขํงขันแฟนพันธ์แท๎ห๎องสมุด
22 สิงหาคม 2565
- แขํงขันการแตํงคําประพันธ์
14-22 สิงหาคม 2565
- แขํงขันการเขียนเรียงความ
22 สิงหาคม 2565
- แขํงขันหนังสือเลํมเล็ก
14-22 สิงหาคม 2565
- แขํงขันวาดภาพระบายสี
24-31 สิงหาคม 2565
กิจกรรมที่ 2 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “รัชกาลที่ 10 เสด็จ
จังหวัดพิจิตร”
กิจกรรมที่ 3 จัดนิทรรศการกลุํมสาระการเรียนรู๎
23-24 สิงหาคม 2565
-กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
23-24 สิงหาคม 2565
-กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
23-24 สิงหาคม 2565
-กลุมํ สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
23-24 สิงหาคม 2565
-กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
23-24 สิงหาคม 2565
-กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
23-24 สิงหาคม 2565
-กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23-24 สิงหาคม 2565
-กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา
23-24 สิงหาคม 2565
-กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ
23-24 สิงหาคม 2565
-กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
23-24 สิงหาคม 2565
-ศูนย์ ICT
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
1. ติดตามการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
14 สิงหาคม –
2. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
31 กันยายน 2565
3. รายงานผลการดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
นายชยุตพันธุ์
แจํมโภคนิษฐ์
และคณะทํางาน

นายชยุตพันธุ์
แจํมโภคนิษฐ์
และคณะทํางาน
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กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลา

ขั้นรายงาน (ACTION)
ประชุมรับฟังข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ จากผู๎เกี่ยวข๎อง เป็น
แนวทางในการดําเนินงาน และพัฒนางานตํอไป

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 แขํงขันทักษะภาษาไทย
กิจกรรมที่ 2 จัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ “พระบารมีเกริกฟูาปกเกล๎าชาว
ประชา มหาวชิราลงกรณ”
-วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช๎ในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 จัดนิทรรศการกลุํมสาระ
การเรียนรู๎
-วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช๎ในการจัดกิจกรรม
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนแสดงความ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูรในวโรกาสเสด็จพิจิตร

ประเภทงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1-31 กันยายน 2565

15,000
15,000

นายชยุตพันธุ์
แจํมโภคนิษฐ์
และคณะทํางาน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
-

อุดหนุนรายหัว

-

-

5,000

อุดหนุนรายหัว
15,000

-

-

10,000
15,000

วิธีการ
เครื่องมือ
บันทึกการลงนามถวายพระพร แบบบันทึกการลงนามถวายพระพร
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2. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนมีนิสัยรักการ
อํานและใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์
3. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนทราบกิจกรรม
ขําวสารความเคลื่อนไหวตํางๆเกี่ยวกับ
ห๎องสมุด
4. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนรับทราบ
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และเผยแพรํ
กิจกรรมของห๎องสมุด
5. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนนักเรียนเกิด
ทักษะในการเรียนรู๎

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูรในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
7.2 นักเรียนมีนิสัยรักการอํานและใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์
7.3 นักเรียนทราบกิจกรรมขําวสารความเคลื่อนไหวตํางๆเกี่ยวกับห๎องสมุดและเข๎ารํวมกิจกรรมของ
ห๎องสมุด
7.4 นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู๎จากการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานห๎องสมุด

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ทัศนศึกษา
นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม นายภีระเมศร์ ประสิทธิเมธี มีช๎าง นางกุลิสรา ครุฑหลวง
นางสาวลําใย ทองใบ นายชัยณรงค์ ฉายศรี นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์
นายบุญรอด ชูเมือง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ กันยายน 2564 ถึง มีนาคม 2565
 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
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
Q2 Quality of Teacher ครูผู๎สอนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
จากการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการมีเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
สําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาจะต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพเป็นการ
เรียนรู๎ที่เน๎นการปฏิบัติให๎เห็นผลจริงมากกวําการทํองจําจากตําราในชั้นเรียนเพียงอยํางเดียว อนึ่ง นักเรียนสํวน
ใหญํครอบครัวมีฐานะยากจนรายได๎น๎อย ทําให๎ขาดโอกาสได๎ไปเที่ยวชมสถานที่สําคัญๆหลายแหํงของประเทศที่
นักเรียนควรรู๎จักการจัดทัศนศึกษา จึงเป็นการเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎เที่ยวชมสถานที่ทํองเที่ยวสําคัญๆ ของ
ประเทศอีกทางหนึ่งด๎วย
ดังนั้น เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมจึงเห็นควรจัดโครงการทัศนศึกษาขึ้นเพื่อเป็นการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางเต็ม
ศักยภาพตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาหาความรู๎จากสถานที่สําคัญๆของประเทศ
2.2 เพื่อให๎นักเรียนเกิดความรักความภูมิใจในสถานที่ทํองเที่ยวของประเทศ
2.3 เพื่อปลูกฝังให๎นักเรียนได๎ตระหนักถึงความสําคัญของการทํองเที่ยวทั้งในด๎านเศรษฐกิจสามารถนํา
ความรู๎ และประสบการณ์ที่ได๎จากการทัศนศึกษามาใช๎ในการเรียนและการดําเนินชีวิตประจําวัน
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 1- 6 จํานวน 1,826 คนไปทัศนศึกษาสถานที่สําคัญของ
ประเทศจํานวน 1 ครั้ง
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนได๎รับความรู๎เพิ่มเติมด๎านวิชาการได๎รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและเกิดความ
ภูมิใจในประเทศชาติ
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
- วางแผนการทัศนศึกษา
- แตํงตั้งคณะกรรมการทัศนศึกษาระดับชั้น
ขั้นดาเนินการ(DO)
- ดําเนินการจัดการทัศนศึกษา
ระดับชั้น ม. 1 จังหวัดนครสวรรค์
ระดับชั้น ม. 2 จังหวัดนครสวรรค์
ระดับชั้น ม. 3 จังหวัดสุโขทัย
ระดับชั้น ม. 4 จังหวัดกาญจนบุรี
ระดับชั้น ม.5 จังหวัดเชียงใหมํ
ระดับชั้น ม. 6 จังหวัดชลบุรี
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
ติดตามการดําเนินงานตามโครงการ

ระยะเวลา
กันยายน 2564

ผู้รับผิดชอบ
นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม และ
หัวหน๎าระดับทุกระดับ

มกราคม 2565
ถึง
มีนาคม 2565

นายภีระเมศร์ ประสิทธิเมธี มีช๎าง
นางกุลิสรา ครุฑหลวง
นางสาวลําใย ทองใบ
นายชัยณรงค์ ฉายศรี
นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์
นายบุญรอด ชูเมือง

มีนาคม 2565

นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นรายงาน (ACTION)
สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ

ระยะเวลา
มีนาคม 2565

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
ทัศนศึกษา
- คํารถสําหรับนักเรียนเดินทาง
ไปทัศนศึกษาจํานวน 43 คัน
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

821,700
821,700

ประเภทงบประมาณ

เงินอุดหนุนเรียนฟรี
15 ปี
821,700

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวลําใย ทองใบ
นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์
นายชัยณรงค์ ฉายศรี
นายภีระเมศร์ ประสิทธิเมธี มีช๎าง
นางกุลิสรา ครุฑหลวง
นายบุญรอด ชูเมือง
นางเครือมาส คําเขียน
นางลลิตา เขียวแก๎ว

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

821,700

-

-

821,700

-
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6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1.นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม คิดเป็นร๎อยละ 100
2. ร๎อยละของนักเรียนที่พึงพอใจตํอการจัดกิจกรรม

วิธีการ
1. การสังเกตการเข๎า
รํวมกิจกรรม
2. การสอบถาม

เครื่องมือ
1. แบบสังเกตการณ์เข๎ารํวม
กิจกรรม
2. แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมและตอบสนองความต๎องการความสามารถความถนัด
และความสนใจของผู๎เรียน
7.2 นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาหาความรู๎สถานที่สําคัญๆของประเทศ
7.3 นักเรียนสามารถนําความรู๎ และประสบการณ์ที่ได๎จากการทัศนศึกษาใช๎ในการเรียนและการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม)
ตําแหนํง หัวหน๎ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
การเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาด
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม นายชัยณรงค์ ฉายศรี
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ตุลาคม2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565
 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
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
Q2 Quality of Teacher ครูผู๎สอนคุณภาพ
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
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3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 1- 3 จํานวน 1064 คนคณะครูผู๎ควบคุมจํานวน 85 คน
เข๎าคํายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี. – ยุวกาชาด จํานวน 1 ครั้ง
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.1.1นักเรียนได๎รับความรู๎เพิ่มเติมด๎านวิชาการได๎รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและเกิดความ
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
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

ระยะเวลา

ผู๎รับผิดชอบ
นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม

กันยายน 2564

ธันวาคม 2564
ถึง
มกราคม 2565

นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม
นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์
นายสมภพ วัดพาน
นายชัยณรงค์ ฉายศรี

กุมภาพันธ์ 2565

นางสาวเพชร โตเมศ
นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม

กุมภาพันธ์ 2565

นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม

บาท
372,400 บาท
บาท
บาท
372,400 บาท

190

กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
- คํารถ
- คําอาหาร
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

ประเภทงบประมาณ
เงินเรียนฟรี 15 ปี
372,400

6. การประเมินผล
ตัวบํงชี้ความสําเร็จ
1.นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม คิดเป็นร๎อยละ 100
2. ร๎อยละของนักเรียนที่พึงพอใจตํอการจัดกิจกรรม

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
-

วิธีการ
1. การสังเกตการเข๎า
รํวมกิจกรรม
2. การสอบถาม

148,960
223,440
372,400

-

เครื่องมือ
1. แบบสังเกตการณ์เข๎ารํวม
กิจกรรม
2. แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมเข๎าคํายลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดได๎รับความรู๎และความสนุกสนาน
7.2 นักเรียนสามารถนําความรู๎ และประสบการณ์ที่ได๎จากการเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ –
เนตรนารี และยุวกาชาด ไปใช๎ในการเรียนและการดําเนินชีวิตประจําวัน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม)
ตําแหนํง หัวหน๎ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
สํงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ตุลาคม2564 ถึง กันยายน 2565
 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
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
Q2 Quality of Teacher ครูผู๎สอนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
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
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลายให๎กับผู๎เรียนตรงตามความถนัดและความสนใจ
ของผู๎เรียน
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 มี
จิตสาธารณะ)
2.5 เพื่อสํงเสริมและพัฒนาความสามารถของผู๎เรียนให๎เหมาะสมตามความแตกตํางระหวํางบุคคล
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 เข๎ารํวมประกวดระเบียบแถวระดับจังหวัด และ
ระดับชาติ
3.1.2 มอบหมายนักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จํานวน 1,826 คน ทํากิจกรรมชุมนุม และ
ทํากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
3.1.3 ผู๎บังคับบัญชาและลูกเสือเนตรนารี รํวมวันสถาปนาคณะลูกเสือแหํงชาติ และถวายราช
สดุดี
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

193

4. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564
ถึง
พฤศจิกายน
2565

นายชัยณรงค์ ฉายศรี
นายสมภพ วัดพาน
นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์
นางสาวเพชร โตเมศ
นายบุญรอด ชูเมือง
นางสาวรัตนา พรายเพริด
นายบูรณากร จันทรวรชาติ
นางสาวนภาพร สิงห์รา

ตุลาคม 2564
ถึง
กันยายน 2565

นายชัยณรงค์ ฉายศรี
นายสมภพ วัดพาน
นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์

ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และถวายราชสดุดี
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แตํงตั้งคณะกรรมการเข๎ารํวมงาน
3. ประชุมวางแผนและประสานงานกับผู๎ที่เกี่ยวข๎อง

ขั้นดาเนินการ(DO)
4. ดําเนินการจัดกิจกรรม
1. กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแหํงชาติ และ
ถวายราชสดุดี
2. กิจกรรมจัดหาสื่อกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและ
ยุวกาชาด

นายชัยณรงค์ ฉายศรี
นายสมภพ วัดพาน
นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์
นางสาวเพชร โตเมศ

3. กิจกรรมประกวดสวนสนามลูกเสือ

นายชัยณรงค์ ฉายศรี
นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์
นายสมภพ วัดพาน
นายบุญรอด ชูเมือง

4. กิจกรรมชุมนุม

นางสาวรัตนา พรายเพริด

5. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นายบูรณากร จันทรวรชาต
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กิจกรรม/ขั้นตอน
6. กิจกรรมจิตอาสา
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
กํากับติดตามการดําเนินงานตามกิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนภาพร สิงห์รา

ตุลาคม 2564
ถึง
กันยายน 2565

คณะทํางาน

กันยายน 2565

คณะทํางาน

ขั้นรายงาน (ACTION)
5. สรุปประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
1.วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
และถวายราชสดุดี
- พวงมาลา
- คําน้ํา
2.จัดหาสื่อกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
และ ยุวกาชาด
- วัสดุฝึก เชือก เข็มทิศ ฯลฯ
3. ประกวดสวนสนามลูกเสือ
- อาหาร
- ซักรีดชุด
- อุปกรณ์ลูกเสือ

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
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4. กิจกรรมชุมนุม
- กระดาษ
5. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
- อุปกรณ์สนาม
6. กิจกรรมจิตอาสา
- ของรางวัล

เรียนฟรี 15 ปี

-

-

2,000

เรียนฟรี 15 ปี

8,000

เรียนฟรี 15 ปี

1,900

- กระดาษการ์ด

1,500

- หมึกพิมพ์

1,070

- กระดาษA4

600

- แฟูมเอกสาร

430

- ลูกแม็กซ์ คลิปดํา
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

500
43,000

-

17,000

26,000

6. การประเมินผล
ตัวบํงชี้ความสําเร็จ
1.นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม คิดเป็นร๎อยละ 100
2. ร๎อยละของนักเรียนที่พึงพอใจตํอการจัดกิจกรรม

วิธีการ
1. การสังเกตการเข๎า
รํวมกิจกรรม
2. การสอบถาม

เครื่องมือ
1. แบบสังเกตการณ์เข๎ารํวม
กิจกรรม
2. แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 กองลูกเสือเข๎ารํวมประกวดระเบียบแถวระดับจังหวัด และระดับชาติ
7.2 ลูกเสือมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี เสียสละ อดทน นําทักษะไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎
7.3 ลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาดได๎เรียนรู๎ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครบตามหลักสูตร
7.4 นักศึกษาวิชาทหารมีเครื่องสนามพร๎อมในการเรียนรู๎
7.5 นักเรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์มากขึ้นทั้งตํอตนเองและผู๎อื่น
7.6 นักเรียนได๎เรียนรู๎ตามความสนใจ
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม)
ตําแหนํง หัวหน๎ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน
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ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
สํงเสริมระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางกุลิสรา ครุฑหลวง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ .........
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชีย้ ํอยที่ 1.2....
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที.่ .2.2…
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่...........
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 1 ด๎านความปลอดภัย
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
ข๎อที่ 4 ด๎านประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
Q4 Quality of School โรงเรียนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังให๎ผู๎เรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีด๎านคุณธรรม
จริยธรรม คํานิยมที่พึงประสงค์และมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยทุกรูปแบบ
สามารถปรับตัวกับโรคอุบัติใหมํ พัฒนาความเข๎มแข็งของระบบการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน และจัดสภาพแวดล๎อมที่มีเหมาะสมตํอสุขภาวะที่ดี
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐาน ทันสมัย เพื่อให๎เกิดๆ
การเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติคุ๎มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 63 กําหนดวํา โรงเรียนและสถานศึกษาต๎องจัดให๎มี
ระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให๎คําปรึกษาและฝึกอบรมแกํนักเรียน นักศึกษา และผู๎ปกครอง เพื่อสํงเสริม
ความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบตํอสังคม และความปลอดภัยแกํนักเรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการถือ เป็นนโยบายสําคัญในการปฏิรูป การเรียนรู๎
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ควบคูํไปกับการสํงเสริมคุณธรรม แตํที่ผํานมางานคุณธรรมยังได๎รับความสําคัญน๎อย ทั้งๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการมี
กฎ ระเบียบ มาตรการเกี่ยวกับการปูองกันและแก๎ไขปัญหาเด็กและเยาวชนอยูํแล๎วหลายฉบับ 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
กําหนดนโยบายให๎สถานศึกษาทุกแหํงในสังกัดดําเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
เพื่อให๎นักเรียนทุกคนได๎รับการดูแลชํวยเหลือจากครูประจําชั้น และครูที่ปรึกษาอยํางทั่วถึง โดยมีผู๎ปกครอง ชุมชน
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวม อีกทั้งระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดําเนินงานที่มี
แบบแผนขั้น ตอนชัดเจนในการสํงเสริม พัฒนา ปูองกันและแก๎ไขปัญหาให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาอยํางเต็ม
ศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตํางระหวํางบุคคล โดยยึดหลักการมีสํวนรับผิดชอบ รํว มคิด รํวมปฏิบัติรํวมแก๎ไข
ปัญหาจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกฝุาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให๎มีทักษะการดํารงชีวิตอยูํในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วได๎อยํางมีความสุข
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ได๎ตระหนักและเห็นความสําคัญดังกลําว จึงได๎ดําเนินการพัฒนาระบบดู แล
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
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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 85
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
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4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. ตั้งแตํงคณะกรรรมการรับผิดชอบงานระบบดูแล
2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาการดําเนินงานฯ
3. จัดทําแผนปฏิบัติงานระบบดูแลชํวยเหลือฯ
4. จัดทําคูํมือการปฏิบัติงานระบบการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนสําหรับครูที่ปรึกษา
ขั้นดาเนินการ(DO)
1. ประชุมชี้แจงครูที่ปรึกษา
2. ดําเนินการกิจกรรม ดังนี้
2.1 กิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน ภาคเรียนแรกของปี
การศึกษา
2.2 กิจกรรมประชุมผู๎ปกครองนักเรียนภาคเรียนละครั้ง
2.3 กิจกรรมโฮมรูมทุกวันที่มีการทําการสอนกํอนเข๎า
เรียนในคาบแรกของวัน
2.4 กิจกรรมปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีคุณลักษณะไมํพึง
ประสงค์
2.5 กิจกรรมประชุมเครือขํายผู๎ปกครองภาคเรียนที่ 1
และภาคเรียนที่ 2
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
1. แตํงตั้งคณะกรรมการประเมิน
2. คณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
3. รายงานผล
ขั้นรายงาน(ACTION)
1. คณะกรรมการประสานงาน วิเคราะห์ข๎อมูลสรุป
และรายงานเสนอคณะกรรมการอํานวยการ
2. คณะกรรมการอํานวยการประชุมพิจารณา
เพื่อปรับปรุง พัฒนา
3. สรุปรายงานผลการดําเนินงานให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทราบ

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564

ผู้รับผิดชอบ
นางกุลิสรา ครุฑ
หลวง
และคณะ

พฤศจิกายน 2564 นางกุลิสรา ครุฑ
ถึง
หลวง
กันยายน 2565 และคณะ

มีนาคม 2565
และ
กันยายน 2565

นางกุลิสรา ครุฑ
หลวง
และคณะ

กันยายน 2565

นางกุลิสรา ครุฑ
หลวง
และคณะ
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

200,000.- บาท
บาท
บาท
บาท
200,000.- บาท

ประเภท
กิจกรรมและคาชี้แจงการใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน
งบประมาณ
1 กิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน
เรียนฟรี
- คําพาหนะเหมาจํายสําหรับครู
เดินทางไปเยี่ยมบ๎านักเรียน
(นักเรียน 1,700 คน × 50 บาท)
- คําวัสดุจัดทําเอกสารเยี่ยมบ๎าน/
เอกสารโฮมรูม เชํน กระดาษ COPY,
กระดาษการ์ดปก180gA4 , กระดาษ A4
DoubleA, กระดาษกาวยํน,แผํนใส,
กระดาษโฟโต200g หมึกเครื่องปริ้น
CANONและหมึกเครื่องปริ้น เลเซอร์
Brotherฯลฯ
2 กิจกรรมประชุมผู๎ปกครองนักเรียน
อุดหนุน
ภาคเรียนที่1
- คําวัสดุจัดทําปูายประชุม
- อาหารวํางและเครื่องดื่ม
สําหรับผู๎ปกครอง(1,700 คน×25 บาท)
- อาหารวํางและเครื่องดื่ม
สําหรับครู ภาคเช๎าและภาคบําย
(100 คน×25 บาท)
- อาหารกลางวันสําหรับครู
(100 คน×80 บาท)

งบดาเนินการ
ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

85,000.-

-

รวมทั้งสิ้น

85,000.-

20,000.

20,000.-

1,500.-

1,500.-

42,500.-

42,500.-

5,000.-

5,000.-

8,000.-

8,000.-
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กิจกรรมและคาชี้แจงการใช้
งบประมาณ
3 กิจกรรมประชุมเครือขําย
ผู๎ปกครอง ภาคเรียนที่1
- คําวัสดุจัดทําปูายประชุม
- อาหารวํางและเครื่องดื่ม
สําหรับเครือขํายผู๎ปกครองและคณะครู
(400 คน×25 บาท)
4 กิจกรรมประชุมเครือขําย
ผู๎ปกครอง ภาคเรียนที่2
- คําวัสดุจัดทําปูายประชุม
- อาหารวํางและเครื่องดื่ม
สําหรับเครือขํายผู๎ปกครองและคณะครู
(400 คน×25 บาท)
5. สรุปจัดทํารูปเลํม เหมาจําย
(จํานวน 42 ห๎อง× 7 เลํม
=294 เลํม)
รวม

ประเภท
งบดาเนินการ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
อุดหนุน

ค่าวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

1,500.-

1,500.-

10,000.-

10,000.-

1,500.-

1,500.-

10,000.-

10,000.-

15,000.180,000.

15,000.200,000.-

อุดหนุน

อุดหนุน

200,000

-

20,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคนในระดับดี
ร๎อยละ 85 ในกิจกรรมตํอไปนี้
 กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง
 กิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน
 กิจกรรมจัดเก็บข๎อมูล
 กิจกรรมคัดกรองข๎อมูลนักเรียน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

ประเมินความพึงพอใจ
สัมภาษณ์
รายงาน
คัดกรอง (SDQ)

แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบสัมภาษณ์
แบบรายงาน
แบบคัดกรอง (SDQ)
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- กลุํมปกติ
- กลุํมเสี่ยง
- กลุํมที่มีปัญหา
จัดทําระบบสารสนเทศระดับห๎องเรียน ระดับชั้นเรียน
และระดับโรงเรียน
 จัดระบบชํวยเหลือตามภาวะเสี่ยงของ
นักเรียน (ดูแลชํวยเหลือตามสภาพปัญหา
ที่แท๎จริง)
2. ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ๎านนักเรียนทุกคนและนําข๎อมูล
ระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน ไปใช๎ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ร๎อยละ 100 ในกิจกรรมตํอไปนี้
 กิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน
 กิจกรรมคัดกรองข๎อมูลนักเรียน
 จัดทําระบบสารสนเทศระดับห๎องเรียน
ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน
 จัดระบบชํวยเหลือตามภาวะเสี่ยงของ
นักเรียน (ดูแลชํวยเหลือตามสภาพปัญหาที่
แท๎จริง)
3. นักเรียนทุกคนได๎รับการสํงเสริมพัฒนา ดูแล
ชํวยเหลืออยํางทั่วถึงและตรงตามสภาพที่เป็นจริง
ร๎อยละ 85
4. ผู๎ปกครอง คณะครู นักเรียน และผู๎เกี่ยวข๎อง
มีความพึงพอใจตํอการปฏิบัติกิจกรรมระบบดูแล
ชํวยเหลือผู๎เรียน ร๎อยละ 85

วิธีการ
รายงาน

เครื่องมือที่ใช้
แบบรายงาน

รายงาน

แบบรายงาน

ประเมินความพึงพอใจ
สัมภาษณ์

แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบสัมภาษณ์

รายงาน

แบบรายงาน

รายงาน

แบบรายงาน

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดําเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นไปอยํางเป็นระบบ ครบถ๎วนสมบูรณ์
และนักเรียนทุกคนได๎รับการชํวยเหลือตามความแตกตํางอยํางทั่วถึง
2. ครูที่ปรึกษา และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง เข๎าใจหลักการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
สามารถดําเนินการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3. ผู๎บริหารโรงเรียน ครู ผู๎ปกครอง มีสํวนรํวมในการสํงเสริม พัฒนา ปูองกัน และแก๎ไขปัญหา
เพื่อให๎นักเรียนได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิตที่ดี ในการ
ดํารงชีวิตอยํางมีความสุขและปลอดภัย
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นางกุลิสรา ครุฑหลวง)

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

ตําแหนํง หัวหน๎าระบบการดูแลฯ

ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ

(นายรัชพล ครุฑหลวง)

(นายชุมพล สุวิเชียร)

รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไมํพึ่งยาเสพติด
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายภัทรคุณ บุญดุฉาว
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
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 ...............
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 1 ด๎านความปลอดภัย
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1ปลูกฝังให๎ผู๎เรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีด๎านคุณธรรม จริยธรรม
คํานิยมที่พึงประสงค์และมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุํงสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1นักเรียนหํางไกลยาเสพติดมีความพึงพอใจในตนเองไมํหันหน๎าพึ่งพายาเสพติด
3.2.2นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเอง
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

ระยะเวลา
มิถุนายน2565
มิถุนายน 2565

ผู้รับผิดชอบ
นายภัทรคุณ บุญดุฉาว

มิถุนายน กรกฎาคม
2565

นายภัทรคุณ บุญดุฉาว

สิงหาคม 2565

นายภัทรคุณ บุญดุฉาว

กันยายน 2565

นายภัทรคุณ บุญดุฉาว
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1การประกวดร้องเพลง
อุดหนุนรายหัว
- วัสดุ/อุปกรณ์การแขํงขันทักษะวิชาการ
- กระดาษเกียรติบัตร
- หมึกพิมพ์
- กระดาษถํายเอกสาร A4
กิจกรรมที่ 2 อบรมยาเสพติด
อุดหนุนรายหัว
- วัสดุ/อุปกรณ์การรํวมกิจกรรม
- กระดาษถํายเอกสาร, กระดาษการ์ด
- วิทยากร
- อาหารวํางสําหรับนักเรียน
กิจกรรมที่ 3กีฬาต้านยาเสพติด
อุดหนุนรายหัว
- วัสดุ/อุปกรณ์การแขํงขันทักษะวิชาการ
- กระดาษเกียรติบัตร
- หมึกพิมพ์
- กระดาษถํายเอกสาร A4
กิจกรรมที่ 4 นานักเรียนเข้าแข่งขัน
อุดหนุนรายหัว
ระดับต่างๆภายในจังหวัด
- เสื้อผ๎า/การแตํงกาย
- แต่งหน้าทาผม
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
5,000

5,000
5,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
500
100
100
100
500
100
500
500
500
100
100
100

900
900
5,000
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6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1.นักเรียนร๎อยละ80เข๎ารํวมกิจกรรมการชมการประกวด
ร๎องเพลง และการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด
2. นักเรียนร๎อยละ80 มีความพึงพอใจในกิจกรรมนี้

วิธีการ
สํารวจ

เครื่องมือ
แบบสํารวจ

แบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนทุกคนหํางไกลยาเสพติดรู๎คุณและโทษของยาเสพติด
7.2นักเรียนมีทักษะในการใช๎ชีวิตประจําวันโดยการไมํพึ่งพายาเสพติด
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นายภัทรคุณ บุญดุฉาว)
ตําแหนํง ครู

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ

งานรักษาวินัย แก๎ไขพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ของนักเรียน และงานปูองกัน แก๎ไข
ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1,2,3,4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1,2,3,4,5,6
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตัวบํงชี้ยํอยที่
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 1 ด๎านความปลอดภัย
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยทุกรูปแบบ
สามารถปรับตัวกับโรคอุบัติใหมํ พัฒนาความเข๎มแข็งของ
ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน และจัดสภาพแวดล๎อมที่มีเหมาะสม
ตํอสุขภาวะที่ดี
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
1. หลักการและเหตุผล
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด๎านความปลอดภัย เป็นการพัฒนาระบบและ
กลไกในการดูแลความปลอดภัยให๎กับผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัย
คุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํและโรค
อุบัติซ้ํา ในด๎านโอกาส เป็นการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูํในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปูองกัน
ไมํให๎ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งชํวยเหลือเด็กตกหลํนและเด็ กออกกลางคันให๎ได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยํางเทําเทียมเพื่อให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ สอดคล๎องกลยุทธ์ในการพัฒนา
ระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวกับโรคอุบัติใหมํ การพัฒนาความเข๎มแข็ง
ของระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน และจัดสภาพแวดล๎อมที่มีเหมาะสมตํอสุขภาวะที่ดี
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ยาเสพติดเป็น ปั ญหาสํ า คัญระดับ ชาติที่รั ฐ บาลถือเป็นนโยบายที่ต๎องเรํงดํา เนินการแก๎ไขอยํางจริงจัง
ประกอบกับกลุํมเด็กเยาวชน และนักเรียนเป็นวัยที่อยากรู๎อยากลอง จึงถูกชักจูงให๎ใช๎สิ่งเสพติด ได๎งําย จากปัญหา
ทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม ความเปลี่ยนแปลงในด๎านตํางๆ ทํา ให๎คนเกิดอารมณ์เครียด มีปัญหาทางด๎านจิตใจ จึง
หันไปใช๎สิ่งเสพติดเพื่อลดความเครียดของจิตใจลง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพรํระบาดในทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทยได๎ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะสํงผลกระทบตํอการพัฒนาประเทศทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล๎อม ด๎านความปลอดภัย ด๎านโอกาส รวมทั้งทางด๎านการเมือง และความมั่นคงของประเทศ ผลลัพธ์เพื่อ
ปลูกฝังและพัฒนาผู๎เรียน ให๎เป็นคนดี มีวินัย มีความรู๎คูํคุณธรรม มีความรักในสถาบันหลักของชาติ
โรงเรียนเป็นสํวนหนึ่งของชุมชนและสังคม นอกจากให๎ความรู๎ในด๎านตํางๆ แกํนักเรียนแล๎วยังต๎องมีหน๎าที่
รับผิดชอบดูแลสุขภาพพลานามัยให๎สมบูรณ์อยูํเสมอ แตํในสภาพปัจจุบันปัญหายาเสพติดซึ่งมาในรูปแบบ และ
วิธีการตําง ๆ แพรํหลายเข๎าไปสูํเยาวชนและสถานศึกษา ตํางๆ มากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงมีความจํา เป็น ที่จะหา
แนวทางปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดดังกลําวมิให๎เกิดขึ้นในโรงเรียน ปัจจุบันนักเรียนยังขาดทักษะที่ดีในการ
ดําเนินชีวิต ไมํสามารถปฏิบัติตนให๎พ๎นจากภัยคุกคามตํางๆ เชํน สิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา อบายมุขเพื่อเป็นการแก๎ไข
ปัญหาและสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักการปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษ สิ่งมอมเมา ความรุนแรง อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎นักเรียนสามารถปฏิบัติตน รู๎จักวิธีปูองกัน ดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ด๎านโอกาสการเรียน ให๎พ๎นจากพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ของนักเรียน
2.2 เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ และรู๎จักการปูองกันเกี่ยวกับยาเสพติด
2.3 เพื่อให๎นักเรียนเกิดความตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติดในสังคมไทย
2.4
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมทุกคน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมทุกคน สามารถปฏิบัติตนและรู๎จักวิธีดูแลรักษาตนเองให๎พ๎น
จากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา ความปลอดภัย โอกาส โรคภัย จากอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขตํางๆ
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ (Do)
ปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
- ติดตั้งกล๎องวงจรปิด ในด๎านความปลอดภัยใน
สถานศึกษา และพฤติกรรมไมํพึงประสงค์นักเรียน
- กิจกรรม และสื่อรณรงค์งานรักษาวินัยฯ ปูองกัน /
แก๎ไขปัญหาสารเสพติดฯ
- ชุดตรวจสารเสพติด
ขั้นตรวจสอบ (Check)
ประเมินการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ พร๎อมวิเคราะห์
ปัญหาการปฏิบัติงาน
ขั้นรายงานและแก้ไขปรับปรุง(Acton)
รายงานและปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํอง
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์

พฤศจิกายน 2564 ถึง
กันยายน 2565

คณะกรรมการ
งานรักษาวินัยฯ
งานปูองกันและแก๎ไขฯ

มีนาคม 2565 และ
กันยายน 2565

คณะกรรมการ
งานรักษาวินัยฯ
งานปูองกันและแก๎ไขฯ

กันยายน 2565

นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์

103,000
103,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งกล้องวงจรปิด ในด้านความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
นักเรียน
1. เครื่องบันทึกภาพแบบ IP (NVR) ขนาด 16 ชํอง
"Dahua" 1 12,000 12,000 3 ปี
- รองรับกล๎องความละเอียดสูงสุด 8.0 ล๎านพิกเซล
- ฮาร์ดดิสค์ความจุ 4TB
- บันทึกภาพและเสียงได๎
2. กล๎องวงจรปิดแบบ IP "Dahua" เลนส์ 3.6mm
- มีความละเอียดของภาพสูงสุด 4.0 ล๎านพิกเซล (2688
× 1520)
- เป็นภาพสีทงั้ กลางวันและกลางคืน
- มีไมค์ในตัว
- รองรับการจํายไฟแบบ PoE
3. อุปกรณ์จํายไฟและเชื่อมตํอสัญญาณ (PoE Switch) 8
Port 10/100Mbps
4. สาย LAN CAT 5e แบบใช๎ภายนอก (เมตร)
5. คําแรงติดตั้ง และอุปกรณ์ติดตัง้ (สาย LAN, สายไฟ,
ราง/ทํอ PVC)
กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งกล้องวงจรปิด ในด้านความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
นักเรียน
1. กล๎องวงจรปิดแบบ IP "Dahua" เลนส์ 3.6mm
- มีความละเอียดของภาพสูงสุด 4.0 ล๎านพิกเซล (2688
× 1520)
- เป็นภาพสีทงั้ กลางวัน และกลางคืน
- มีไมค์ในตัว
- รองรับการจํายไฟแบบ PoE
2. อุปกรณ์จํายไฟและเชื่อมตํอสัญญาณ (PoE Switch) 4
Port 10/100Mbps
3. สาย Fiber Optic 2 Core แบบ Single Mode

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ประเภท
งบประมาณ
อุดหนุนรายหัว

ตอบแทน

ใช้สอย
53,000

อุดหนุนรายหัว
12,000

อุดหนุนรายหัว
25,000

4,000

อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว

10,000

อุดหนุนรายหัว

2,000

อุดหนุนรายหัว

32,500

อุดหนุนรายหัว

อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว

10,000

1,500
12,500

วัสดุ/ครุภัณฑ์
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กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
4. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Fiber Optic แบบ SFP
Duplex ความเร็ว 1.25 Gbps
5. "Link" Fiber Optic Media Converter แบบ SFP
ความเร็ว 1.25 Gbps
6. ตู๎เหล็กกันน้ํา สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม และสื่อรณรงค์งานรักษาวินัยฯ
ป้องกัน / แก้ไขปัญหาสารเสพติดฯ
1. จัดหาสื่อรณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
ให๎กับนักเรียน แบบไวนิล ฟิวเจอร์บอร์ด
2. วิทยากรให๎ความรู๎ 2 คน
3. นาฬิกาแขวนผนัง / รํม / เสื้อกันฝน
4. กระดาษA4 / อุปกรณ์IT
กิจกรรมที่ 4 ชุดตรวจสารเสพติด
1. กัญชา 2 ชุด
2. ยาบ๎า 2 ชุด
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ประเภท
งบประมาณ

ตอบแทน

ใช้สอย

อุดหนุนรายหัว

3,000

อุดหนุนรายหัว

3,500

อุดหนุนรายหัว

2,000

อุดหนุนรายหัว

9,100

อุดหนุนรายหัว

2,000

อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
103,000

1,200
3,900
2,000
8,400
4,000
4,400
103,000

วัสดุ/ครุภัณฑ์

6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจในการ ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ แบบประเมินความพึงพอใจ
รับบริการอยูํระดับมาก – มากที่สุด
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนสามารถปฏิบัติตน รู๎จักวิธีปูองกัน ดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ด๎านโอกาสการเรียน ให๎พ๎นจากพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ของนักเรียน
7.3 นักเรียนมีความตระหนัก หํางไกลในเรื่องของยาเสพติดในสถานศึกษา และสังคมไทย
7.4 นักเรียนรู๎จักวิธีการปูองกันหรือข๎องเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษา และสังคมไทย

214

ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นายสัณห์ชัย สิริปยิ านนท์)
หัวหน๎างานรักษาวินัยและแก๎ไขพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ของนักเรียน
หัวหน๎างานปูองกันและแก๎ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายรัชพล ครุฑหลวง)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
หัวหน๎างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
สํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
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 ...............
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 1 ด๎านความปลอดภัย
ข๎อที่ 2 ด๎านโอกาส
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังให๎ผู๎เรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีด๎านคุณธรรม จริยธรรม
คํานิยมที่พึงประสงค์และมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
1. หลักการและเหตุผล
คุณภาพผู๎เรียนที่สังคมต๎องการถูกระบุไว๎อยํางชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ
พ.ศ.2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 ระบุวํา “การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย 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 ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู๎จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์ และเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง
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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
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
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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
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
- วางแผนการจัดกิจกรรมสํงเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยม นักเรียน
- วางแผน การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
- วางแผนการสํงเสริมคํานิยม 12 ประการ
ขั้นดาเนินการ(DO)
- ดําเนินการจัดกิจกรรมสํงเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยม นักเรียน
1. คํายคุณธรรม (โครงการฝึกอบรมยุวชนต๎นกล๎าคุณธรรม)
2. ประกวดมารยาท(มารยาทงามตามแบบไทย)
3. กิจกรรมยกยํองเด็กดีมีคุณธรรม
4. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
5. กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา
5.1 ประกวดเลํานิทานคุณธรรม
5.2 ประกวดสวดมนต์ทํานองสรภัญญะ
5.3 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
5.4 การสํงเสริมคํานิยม 12 ประการ
6. การจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ในการสํงเสริม
การมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
- ดําเนินการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
- ดําเนินการจัดกิจกรรมการสํงเสริมคํานิยม 12 ประการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564
ถึง
กันยายน 2565

-นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์
– คณะกรรมการ
– ครูที่ปรึกษาทุกห๎องเรียน
–คณะกรรมการดําเนินงาน
สํงเสริมคํานิยม 12 ประการ

ตุลาคม 2564
ถึง
กันยายน 2565

-นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์
– คณะกรรมการงานสํงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
– ครูที่ปรึกษาทุกห๎องเรียน
–คณะกรรมการดําเนินงาน
สํงเสริมคํานิยม 12 ประการ
-นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์
– คณะกรรมการงานสํงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
– ครูที่ปรึกษาทุกห๎องเรียน
–คณะกรรมการดําเนินงาน
สํงเสริมคํานิยม 12 ประการ
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศกํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงาน

ระยะเวลา
กันยายน 2565

ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

กันยายน 2565

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 คํายคุณธรรม (โครงการ
ฝึกอบรมยุวชนต๎นกล๎าคุณธรรม)
วิทยากร 8 คน คนละ 800 บาท
กิจกรรมที่ 2 ประกวดมารยาท
(มารยาทงามตามแบบไทย)
- วิทยากร 2 คน คนละ 800 บาท
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมยกยํองเด็กดีมีคุณธรรม
- กระดาษการ์ดทําเกียรติบัตร
กิจกรรมที่ 4 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- เครื่องไทยธรรม ดอกไม๎ ธูป เทียน
กิจกรรมที่ 5 วันสําคัญทางพุทธศาสนา
- ประกวดเลํานิทานคุณธรรม
อุปกรณ์ วัสดุ คําจ๎าง

100,000
100,000

ผู้รับผิดชอบ
- นายชยุตพันธุ์
แจํมโภคนิษฐ์
– คณะกรรมการงานสํงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
- นางสุกัญญา กุสุโมทย์

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม

ประเภทงบประมาณ
เรียนฟรี 15 ปี

ตอบแทน

เรียนฟรี 15 ปี

6,400

ใช้สอย
20,000

วัสดุ/ครุภัณฑ์

10,000
เรียนฟรี 15 ปี

1,600

เรียนฟรี 15 ปี

1,000

เรียนฟรี 15 ปี

1,000

เรียนฟรี 15 ปี

1,000

10,000
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- ประกวดสวดมนต์ทํานองสรภัญญะ
- การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
- การสํงเสริมคํานิยม 12 ประการ
กิจกรรมที่ 6 การจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ในการ
สํงเสริมการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

เรียนฟรี 15 ปี
เรียนฟรี 15 ปี
เรียนฟรี 15 ปี
เรียนฟรี 15 ปี
100,000

5,000
5,000
10,000
29,000
8,000

42,000

50,000

6. การประเมินผล
วิธีการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและ คํานิยมที่ดีตาม
ที่สถานศึกษากําหนด โดยไมํขัดตํอกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม

1. การตรวจสอบ

2. ผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็น
ไทย
3. ผู๎เรียนที่ยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบน
ความแตกตําง และความหลากหลาย

1. การสังเกต
2. การสัมภาษณ์
1. การสังเกต
2. การสัมภาษณ์

เครื่องมือ
1. แบบสอบถามความคิดเห็น
ในการจัดกิจกรรม
2. แบบประเมิน คุณลักษณะและการมี
คํานิยม 12 ประการ
1. การสังเกต พฤติกรรม
2. แบบสัมภาษณ์
1. การสังเกตพฤติกรรม
2. แบบสัมภาษณ์

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2 โรงเรียนผํานการรับรองมาตรฐานที่ 2 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ…………………………………….…ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์)
ตําแหนํง ครู
ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายรัชพล

ครุฑหลวง)

รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)

ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
อาหารกลางวันสําหรับนักเรียนทุนเสมอภาค
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางกุลิสรา ครุฑหลวง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
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...........
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 1 ด๎านความปลอดภัย
ข๎อที่ 2 ด๎านโอกาส
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
ข๎อที่ 3 พัฒนาความเข็มแข็งของระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
1. หลักการและเหตุผล
จาก พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 โดยมาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให๎จัดตั้งกองทุนเพื่อใช๎ในการชํวยเหลือผู๎ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ําใน
การศึกษา และเสริมสร๎างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให๎มี ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกตํางกัน รวมทั้งให๎ความชํวยเหลือ สํงเสริม พัฒนา
และสนับสนุนเงิน คําใช๎จํายให๎แกํเด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด๎อยโอกาส จนสําเร็จการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยเงินที่ได๎รับนั้นสามารถใช๎เป็นคําอาหารได๎ หรือใช๎ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
ทุนเสมอภาค และคําใช๎จํายที่เกี่ยวข๎องกับการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
ทุนเสมอภาคระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น
ดังนั้น โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จึงได๎จัดตั้งโครงการนีข้ ึ้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายและพัฒนานักเรียน
ทุนเสมอภาคให๎ได๎รับสารอาหารที่ครบถ๎วนสมบูรณ์
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎เป็นไปตามประกาศของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในการจํายเป็นคําอาหาร
2. เพื่อให๎นักเรียนทุนเสมอภาคได๎รับประทานอาหารกลางวันครบ 100% ทุกวัน
3. เพื่อให๎นักเรียนทุนเสมอภาคได๎รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการครบทั้ง 5 หมูํ
4. เพื่อให๎นักเรียนทุนเสมอภาคมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง น้ําหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. เป้าหมาย(ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนทุนเสมอภาคทุกคนตามที่ได๎รับจัดสรรจาก สพฐ.
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุนเสมอภาคทุกคนตามที่ได๎รับจัดสรรจาก สพฐ. ได๎รับประทานอาหารกลางวันถูกหลัก
โภชนาการเพียงพอกับความต๎องการ
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
ตุลาคม 2564
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับคณะกรรมการ
จํายเงิน
ขั้นดาเนินการ(DO)
พฤศจิกายน 2564
ดําเนินการกิจกรรม ดังนี้
ถึง
1. ประชุมชี้แจงครูที่ปรึกษา
กันยายน 2565
2. ประชุมแตํงตั้งคณะกรรมการ
3. ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ๎างตามระเบียบการเงินและ
พัสดุ
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
1. แตํงตั้งคณะกรรมการประเมิน
2. คณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล

มีนาคม 2565
และ
กันยายน 2565

ผู้รับผิดชอบ
นางกุลิสรา ครุฑหลวง
และคณะ

นางกุลิสรา ครุฑหลวง
และคณะ

นางกุลิสรา ครุฑหลวง
และคณะ
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นรายงาน(ACTION)
1. รายงานผลการใช๎จํายเงินอุดหนุน
2. สรุปรายงานผลการดําเนินงานให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทราบ

ระยะเวลา
กันยายน 2565

ผู้รับผิดชอบ
นางกุลิสรา ครุฑหลวง
และคณะ

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
บาท
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
บาท
5.3 เงินระดมทรัพยากร
บาท
5.4 อื่น ๆ ตามที่ได๎รับจัดสรรจาก สพฐ.
บาท
รวมงบประมาณที่ได้รับ (ตามที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.) บาท
ประเภท
งบดาเนินการ
กิจกรรมและคาชี้แจงการใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
งบประมาณ
- คําอาหารกลางวันเหมาจําย
จํานวน
สําหรับนักเรียนทุนเสมอภาคทุกคน
นักเรียน
คนละ 20 บาท ตํอวัน (จํานวน
ตามที่ได๎รับ
นักเรียนตามที่ได๎รับจัดสรร จาก
จัดสรร จาก
สพฐ.)
สพฐ.
รวม
6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. สถานศึกษาจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับนักเรียน
ทุนเสมอภาค เพื่อคําอาหารกลางวัน ตามประกาศ
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาใน
การจํายเป็นคําอาหาร
2. นักเรียนทุนเสมอภาคได๎รับประทานอาหาร
กลางวันครบ 100% ทุกวัน
3. นักเรียนทุนเสมอภาคได๎รับประทานอาหาร
ถูกหลักโภชนาการครบทั้ง 5 หมูํ

ค่าวัสดุ

วิธีการ
เครื่องมือ
ตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ๎าง แบบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ๎าง

บัญชีจัดสรร

แบบลงลายมือชื่อ

รายการอาหาร

แบบบันทึกรายการอาหาร
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ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
4. นักเรียนทุนเสมอภาคมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง
น้ําหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิธีการ
น้ําหนักสํวนสูง

เครื่องมือ
แบบบันทึกน้ําหนักสํวนสูง

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. จัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับนักเรียนทุนเสมอภาคทุกคน เพื่อคําอาหารกลางวัน ตามประกาศของ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
2. นักเรียนทุนเสมอภาคทุกคน ได๎รับประทานอาหารกลางวันครบ 100% ทุกวัน
3. นักเรียนทุนเสมอภาคทุกคนได๎รับประทานอาหารที่สะอาด มีประโยชน์ และถูกหลักโภชนาการ
ครบทั้ง 5 หมูํ
4. นักเรียนทุนเสมอภาคมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง น้ําหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลงชื่อ………………………………..ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นางกุลิสรา ครุฑหลวง)
ตําแหนํง หัวหน๎าระบบการดูแลฯ
ลงชื่อ………………………………..ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายรัชพล ครุฑหลวง)
ตําแหนํง รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ………………………………..ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน
ลงชื่อ………………………………..ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
นางสาวสุกัญญา หนูทอง นายภาณุวัฒน์ กุสุโมทย์
วําที่ร๎อยตรีหญิงศุภานัน อยูํทิม นางสาวนันทวัน ดิสสงค์

ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
Q2 Quality of Teacher ครูผู๎สอนคุณภาพ
Q3 Quality of Administrator
ผู๎บริหารคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังให๎ผู๎เรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีด๎านคุณธรรม
จริยธรรม คํานิยมที่พึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง
กลุ่มบริหาร
บริหารทั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุํงสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบคิด
สร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุสมผล โดยสนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการทํางานอาชีพ
สุจริตมีทักษะการจัดการรักการทํางาน ทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ สํงเสริมให๎นักเรียนมีศักยภาพสูงขึ้น ตระหนัก รู๎
คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ผํานเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
ดังนั้นการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎จําเป็นต๎องบูรณาการการเรียนการสอนอยํางตระหนัก รู๎
คุณคํารํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม รักษาความสะอาด แยกขยะกํอนทิ้ง ใช๎ทรัพ ยากรอยํางคุ๎มคํา ด๎วยการใช๎
หลัก 3 Rs (Reduce, Reuse, Recycle) กลําวคือ ต๎องลดการใช๎ทรัพยากรที่ไมํจําเป็น เป็นโทษตํอสิ่งแวดล๎อม
สํงเสริมให๎ใช๎ซ้ํา นํากลับมาใช๎ใหมํ ด๎วยการแปรรูปของตํางๆ และซํอมบํารุงรักษาของใช๎ให๎ใช๎อยํางยาวนานเกิด
ประโยชน์คุ๎มคํา
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จําเป็นที่โรงเรียนต๎องสนับสนุนให๎บุคลากรเห็นความสําคัญดังกลําว และเพื่อให๎เกิดการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมที่หลากหลายมีประสิทธิภาพ และรักษาสิ่งแวดล๎อมให๎ยั่งยืน สํงเสริมความสะอาด สร๎าง
สื่อที่พอเพียง โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญํมีจํานวนนักเรียนทั้ งสิ้น 1,796 คน ตระหนัก
ถึงความสําคัญของเรื่องดังกลําวจึงจัดทําโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ” ขึ้นทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูก
จิตสํานึกการลดคัดแยกขยะและการนําขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํในโรงเรียน การรวบรวมขยะเพื่อสํงไปกําจัด
อยํางถูกต๎อง สร๎างระบบการเรียนรู๎ผํานกิจกรรมตํางๆ ขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกระตุ๎น รณรงค์เสริมสร๎างจิตสํานึกและความรู๎ความเข๎าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณ
ขยะ การแยกขยะและการนําขยะไปใช๎ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะ เพื่อนําไปกําจัดอยําง
ถูกวิธี ให๎กับสถานศึกษา
2.2 จัดกิจกรรมโดยใช๎นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎ และการมีสํวนรํวมของครูอาจารย์
นักเรียนและชุมชนโดยรอบสถานศึกษา
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในโรงเรียนร๎อยละ 80 เข๎ารํวมกิจกรรมในโครงการ
“โรงเรียนปลอดขยะ”
3.2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของการของการลดการคัด
แยกขยะและการนําขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํและนํามาใช๎ในชีวิตประจําวันรวมทั้งให๎ความรํวมมือใน
กิจกรรมจากโครงการโรงเรียนปลอดขยะที่โรงเรียนจัดทําขึ้น
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับกลุํมงานบริหาร
ทั่วไป

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564
ถึง มิถุนายน 2565

นางสาวสุกัญญา หนูทอง,
นายภาณุวัฒน์ กุสุโมทย์,
วําที่ร๎อยตรีหญิงศุภานัน อยูํทิม
และนางสาวนันทวัน ดิสสงค์
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ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให๎คณะครู นักเรียน หรือ
ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ
2. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่จัด
กิจกรรม
3. ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง
การจัดการขยะ และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์หน๎าเสาธง
- กิจกรรมเสียงตามสาย
- กิจกรรมการอบรม SL.P. Zero Waste School
- จัดปูายนิเทศเผยแพรํความรู๎
- เปิดเพจ Facebook : SL.P. Zero Waste School
– โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เพื่อเผยแพรํกิจกรรมและ
ข๎อมูลขําวสารของโครงการ
กิจกรรมที่ 2 การลด การใช้ซ้า และคัดแยกนา
กลับมาใช้ประโยชน์ (3Rs)
- เปิดชุมนุมและสร๎างทีมนักเรียนแกนนํา SL.P. Zero
Waste School
กิจกรรมที่ 3 สร้างแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรม
- กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎เป็นฐานการเรียนรู๎ตาม
กลุํมสาระการเรียนรู๎ทั้งหมด 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎
และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
- กิจกรรม 1 ห๎องเรียน 1 โครงงาน 1 นวัตกรรม
การจัดการขยะ SL.P. Zero Waste School
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศ กํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

พฤศจิกายน 2564
ถึง กันยายน 2565

นางสาวสุกัญญา หนูทอง,
นายภาณุวัฒน์ กุสุโมทย์,
นางอัจฉรา ตุ๎มสุวรรณ,
วําที่ร๎อยตรีหญิงศุภานัน อยูํทิม
และนางสาวนันทวัน ดิสสงค์
นางสาวสุกัญญา หนูทอง,
นายภาณุวัฒน์ กุสุโมทย์,
นางอัจฉรา ตุ๎มสุวรรณ,
วําที่ร๎อยตรีหญิงศุภานัน อยูํทิม
และนางสาวนันทวัน ดิสสงค์

กันยายน 2565

กันยายน 2565
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

45,000
50,000
95,000

กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภท
การใช้งบประมาณ
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเรื่อง เรียนฟรี 15 ปี
การจัดการขยะ และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
- การจัดกิจกรรมการอบรม SL.P. Zero Waste
School
- คําตอบแทนวิทยากร
- วัสดุอุปการณ์
กิจกรรมที่ 2 การลด การใช๎ซ้ํา และคัดแยกนํา
กลับมาใช๎ประโยชน์ (3Rs)
กิจกรรมที่ 3 สร๎างแหลํงเรียนรู๎และนวัตกรรม อุดหนุนรายหัว
- กิจกรรม 1 ห๎องเรียน 1 โครงงาน 1 นวัตกรรม
- วัสดุอุปกรณ์ในการจัดแหลํงการเรียนรู๎ 9 ฐาน
- วัสดุอุการณ์การสร๎างฐานการเรียนรู๎
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
95,000
(สามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ)
6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใน
โรงเรียนร๎อยละ 80 สํวนรํวมกิจกรรมในโครงการ
“โรงเรียนปลอดขยะ”

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

40,000
6,000
-

6,000

วิธีการ
ประเมินความพึงพอใจ
ในการรํวมกิจกรรม

8,000
-

-

48,000

8,000
18,000
15,000
41,000

เครื่องมือ
แบบประเมินความพึงพอใจ
การเข๎ารํวมกิจกรรม
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู๎ มีจิตสํานึกและมีความตระหนักในการจัดการขยะมูล
ฝอยและสามารถเป็นตัวอยํางที่ดีให๎กับชุมชนในการคัดแยกขยะกํอนทิ้งที่ยั่งยืน
2. นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของการของการลดการคัดแยกขยะ
และการนําขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํและนํามาใช๎ในชีวิตประจําวันรวมทั้งให๎ความรํวมมือในกิจกรรม
จากโครงการโรงเรียนปลอดขยะที่โรงเรียนจัดทําขึ้น
3. โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมที่รํมรื่น สวยงาม ปลอดขยะ และมีบรรยากาศวิชาการที่เอื้อตํอการเรียนรู๎

ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวสุกัญญา หนูทอง)

(นายภาณุวัฒน์ กุสุโมทย์)

ตําแหนํง ครู

ตําแหนํง ครู

ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ

(วําที่ร๎อยตรีหญิงศุภานัน อยูํทิม)

(นางสาวนันทวัน ดิสสงค์)

ตําแหนํง ครู

ตําแหนํง ครู

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

(นางสาวรัชนี ชูเมือง)

ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

รองผู๎อํานวยการโรงเรียน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
คลินิกสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวิไล ปานแสง
ลักษณะโครงการ
□ โครงการใหมํ โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 4
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 1 ด๎านความปลอดภัย
ข๎อที่ 4 ด๎านประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยทุกรูปแบบ
สามารถปรับตัวกับโรคอุบัติใหมํ พัฒนาความเข๎มแข็งของระบบการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนและจัดสภาพแวดล๎อมที่มีเหมาะสมตํอสุขภาวะที่ดี
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐาน ทันสมัย เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎
อยํางมี ประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
บริหารทั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาผู๎เรียนตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร มีความจําเป็นต๎องพัฒนาในทุกด๎านพร๎อมๆกัน ได๎แกํ ด๎านความรู๎
ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งด๎านสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะด๎านสุขภาพอนามัย มีความสําคัญ
อยํางยิ่ง เนื่องจากหากนักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งรํางกายและจิตใจก็พร๎อมที่จะได๎รับการพัฒนาได๎ทุกด๎าน สม
กับคําขวัญของอนามัยโลกที่วํา“ จิตใจที่สมบูรณ์ อยูํในรํางกายที่แข็งแรง ”
ดังนั้น โรงเรียนยังต๎องให๎บริการด๎านสุขภาพอนามัยแกํ ครูและบุคลากรของโรงเรียนด๎วยเชํนกัน
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2.วัตถุประสงค์
2.1เพื่อจัดบริการรักษาพยาบาลเบื้องต๎นให๎แกํ นักเรียน ครูและบุคลากร
2.2เพื่อปรับปรุงด๎านอุปกรณ์ และสถานที่ ให๎มีความเหมาะสมและพร๎อมที่จะให๎บริการด๎านสุขภาพ
อนามัย
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
ให๎บริการรักษาพยาบาลเบื้องต๎นแกํนักเรียน ครูและบุคลากรร๎อยละ 100
3.2 เชิงคุณภาพ
ให๎บริการด๎านสุขภาพอนามัยเป็นที่พึงพอใจของผู๎รับบริการร๎อยละ 90
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
ประชุมคณะกรรมการงานเลขานุการฝุายเพื่อชํวยกันวาง
แผนการดําเนินการ
ขั้นดําเนินการ(DO)
นําเสนอโครงการและดําเนินการตามแผนที่วางไว๎
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
สํารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการเป็น
ระยะ
ขั้นรายงาน (ACTION)
ประเมินผลความพึงพอใจของผู๎รับบริการสรุปรายงาน
ตรวจความบกพรํองเพื่อเตรียมวางแผนในการแก๎ไขในครั้ง
ตํอไป

ระยะเวลา
ต.ค. 64

ต.ค. 64–
30 ก.ย. 2565
ต.ค. 64–
30 ก.ย. 2565
ต.ค. 64–
30 ก.ย. 2565

ผู๎รับผิดชอบ
นางวิไล ปานแสง
นางสุกัญญา กุสุโมทย์
น.ส.ชลธิชา ยศสอน
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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 ตรวจสุขภาพนักเรียนและ
บุคลากรภายในโรงเรียน
กระดาษ A4
กิจกรรมที่ 2 บริจาคโลหิต
ปูายไวนิล
กิจกรรมที่ 3 จัดหายาเพื่อปฐมพยาบาล
เบื้องต๎น
เวชภัณฑ์
ยา
กิจกรรมที่ 4 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช๎ใน
การดําเนินงานให๎บริการ
กิจกรรมที่ 5 การรณรงค์เพื่อสุขภาพและ
จัดปูายนิเทศเกี่ยวกับสุขภาพ
ให๎ความรู๎ ด๎านโรคติดตํอ โรคระบาด
กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงห๎องพยาบาล
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

50,000
50,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม

ประเภท
งบประมาณ

ตอบแทน

ใช้สอย

เงินอุดหนุนรายหัว

500

เงินอุดหนุนรายหัว
เงินอุดหนุนรายหัว

1,000

เงินอุดหนุนรายหัว
เงินอุดหนุนรายหัว
เงินอุดหนุนรายหัว

เงินอุดหนุนรายหัว
เงินอุดหนุนรายหัว

วัสดุ/ครุภัณฑ์

2,000
14,000
1,000

1,000

500
30,000
50,000
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6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจในการรับบริการอยูํระดับ
มาก – มากที่สุด

วิธีการ
ประเมินความพึงพอใจ
ในการรับบริการ

เครื่องมือ
แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน ครูและบุคลากรสามารถเข๎ารับบริการด๎านสุขภาพอนามัย ได๎อยํางทั่วถึง และมีความ
พึงพอใจ อยํางยิ่ง
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นางสุกัญญา กุสุโมทย์)

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางวิไล ปานแสง)

ตําแหนํง ครู

ตําแหนํง หัวหน๎างานพยาบาล

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

(นางสาวรัชนี ชูเมือง)

ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวนันทวัน ดิสสงค์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 6
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่.................
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 4 ด๎านประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐาน ทันสมัย เพื่อให๎เกิดการ
เรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
ทัว่ ไป
1. หลักการและเหตุผล
งานประชาสั ม พั น ธ์ เป็ น งานที่ มี ก ารติ ด ตํ อ สื่ อ สารที่ จํ า เป็ น รู ป แบบหนึ่ ง
เพื่ อ เผยแพรํ
ความรู๎ ขําวสาร ข๎อมูล และเรื่องราวตํางๆจากสถาบัน องค์กร หนํวยงาน ชุมชน แหลํงข๎อมูล ความ
เคลื่อนไหวตํางๆให๎บุคลากรภายในโรงเรียนได๎รับรู๎ โดยใช๎วิธีการที่แตกตํางกันในหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังต๎อง
จัดทําข๎อมูล ขําวสาร กิจกรรม ผลงานของนักเรียน ครู และโรงเรียน ประชาสัมพันธ์เผยแพรํโดยผํานสื่อที่
หลากหลายไปยังภายนอก สามารถสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ เกิดความนิยม เลื่อมใสศรัทธา และมีทัศนคติที่ดี ใน
การบริหารงานของโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ
ดังนั้นงานประชาสัมพันธ์โรงเรีย นสระหลวงพิทยาคม ตระหนักถึงความสําคัญของการประชาสัมพันธ์
เพื่อให๎การจัดระบบงานประชาสัมพันธ์สามารถดําเนินงานเป็นรู ปธรรมอยํางตํอเนื่อง และชัดเจน จึงจําเป็นต๎อง
วางแผนจัดโครงการและบุคลากรรับผิดชอบ ตลอดจนการใช๎สื่อ และเทคโนโลยีที่มีอยูํ ดําเนินงานประชาสัมพันธ์
ได๎อยํางครอบคลุม ครบวงจร เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร กิจกรรม และผลงานของโรงเรียนไปยังสถาบัน องค์กร หนํวยงาน ชุมชน
รับทราบความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง ความสําเร็จของโรงเรียน สามารถสร๎างภาพพจน์ ความ
เลื่อมใส และทัศนคติที่ดีเกิดประโยชน์แกํโรงเรียน
2.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร กิจกรรม เรื่องราวตํางๆ เหตุการณ์ปจั จุบันที่มีประโยชน์ และมี
สาระจากภายในและภายนอกโรงเรียนให๎บุคลากรได๎รับรู๎ในรูปแบบตํางๆ
2.3 เพื่อจัดระบบงานประชาสัมพันธ์ดําเนินงานเป็นรูปธรรมอยํางตํอเนื่อง และชัดเจน
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชน ผู๎ปกครอง และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ร๎อยละ 90
ได๎รับการบริการข๎อมูลขําวสารและการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต๎องชัดเจน
3.1.2 ผู๎เกี่ยวข๎องหรือผู๎มีสํวนรํวมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 75 อยูํในระดับดี
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ชุมชน ผู๎ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและบุคคลภายนอก มีสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน และมีสํวนรํวมในจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมี
คุณภาพได๎มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและได๎รับข๎อมูลขําวสารและกิจกรรมของโรงเรียน
อยํางตํอเนื่อง
3.2.1 โรงเรียนดําเนินงานประชาสัมพันธ์อยํางเป็นระบบ ชัดเจนและตํอเนื่องอยํางมีคุณภาพ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นเตรียมการ (PLAN)
นางสาวนันทวัน ดิสสงค์
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
ตุลาคม 2564
และคณะ
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
ถึงพฤศจิกายน 2564
3. วางแผนเพื่อการดําเนินกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ (DO)
นางสาวนันทวัน ดิสสงค์
ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
และคณะ
กิจกรรมที่ 1 จัดทําขําวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ตํางๆ ลงในเพจ Facebook และเว็บไซต์ของโรงเรียน พฤศจิกายน 2564
กิจกรรมที่ 2 จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ถึงกันยายน 2565
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กิจกรรมที่ 3 จัดปูายนิเทศ/ไวนิลประชาสัมพันธ์
ข๎อมูลขําวสาร
ขั้นนิเทศติดตามผล (CHECK)
กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน พร๎อม
ปรับปรุงแก๎ไขการดําเนินงาน
ขั้นสรุปและประเมินผล (ACTION)
1. ประเมินผลความพึงพอใจ และการได๎รับบริการ
ของครู บุคลากรนักเรียน และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง
2. สรุปรายงานผลโครงการ

พฤศจิกายน 2564
ถึง กันยายน 2565

นางสาวนันทวัน ดิสสงค์
และคณะ
นางสาวนันทวัน ดิสสงค์
และคณะ

กันยายน 2564

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 จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
กิจกรรมที่ 3 จัดปูายนิเทศประชาสัมพันธ์
ข๎อมูลขําวสาร
- ทําไวนิลประชาสัมพันธ์
อุดหนุนรายหัว
3,000
- กระดาษ A4 80 แกรม 8 รีม
อุดหนุนรายหัว
920
- เทป 2 หน๎าบาง(ขนาด9x20) 6ม๎วน อุดหนุนรายหัว
120
- กระดาษโฟโต๎ 160 แกรม 4 หํอ
อุดหนุนรายหัว
480
- หมึกเติมเครื่องพิมพ์ canon4 ขวด อุดหนุนรายหัว
480
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
5,000
5,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ร๎อยละ 90 ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
สอบถาม/สัมภาษณ์
ชุมชน ผู๎ปกครอง และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ได๎รับการบริการ
ข๎อมูลขําวสารของงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ร๎อยละ 75 ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ประเมินความพึงพอใจ
ชุมชน ผู๎ปกครอง และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจใน
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม

แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชน ผู๎ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และบุคคลภายนอก ได๎รับข๎อมูลขําวสารและกิจกรรมของโรงเรียนอยํางถูกต๎อง ชัดเจน และตํอเนื่อง
7.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชน ผู๎ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และบุคคลภายนอก มีความพึงพอใจในการให๎บริการของงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
7.3 การประชาสัมพันธ์ขําวสารของโรงเรียนมีการดําเนินงานอยํางเป็นระบบ ชัดเจนและมีคุณภาพ
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวนันทวัน ดิสสสงค์)

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์)

ตําแหนํง ครู

ตําแหนํง หัวหน๎างานโสตทัศนศึกษา

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นางสาวรัชนี ชูเมือง)

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
วันสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1, 2, 3
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม. พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังให๎ผู๎เรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม
คํานิยมที่พึงประสงค์และมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
กิจ กรรมวั น สํ าคัญ เป็ น กิจ กรรมทั้งในหลั กสู ตร และนอกหลั กสู ตร ที่เ น๎นการปลู กฝั งให๎ นัก เรียนรู๎จั ก
อนุ รั กษ์ศิล ปะ วัฒ นธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สํ าคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สื บทอด
ประเพณีอันดีของท๎องถิ่น และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งกิจกรรมวันสําคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให๎
นักเรียนได๎รู๎ความหมายและความสําคัญของวันสําคัญเพื่อให๎นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม สามารถ
นําไปปฏิบัติได๎จริงนักเรียนได๎แสดงความรักความกตัญญูตํอพํอแมํและครูบาอาจารย์ กล๎าแสดงออก และแสดง
ความสามารถของตนเองที่ชื่นชอบนักเรียนได๎ความรู๎และมีความสนุกสนาน เป็นแบบอยํางที่ดีที่ทุกคนต๎องปฏิบัติ
ยึดถือ และทางโรงเรียนและผู๎ปกครองได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมด๎วยกัน โรงเรียนจึงได๎จัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎นักเรียนเห็นความสําคัญ และมีสํวนรํวมในกิจกรรมของวันสําคัญของไทย
2.2 เพื่อให๎ชุมชน โรงเรียน วัด มีสํวนรํวมสืบสานและถํายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สําคัญของท๎องถิ่น
2.3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให๎กับนักเรียน
2.4 เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาติไทย
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนเห็นความสําคัญ และมีสํวนรํวมในกิจกรรมของวันสําคัญทางพุทธศาสนา
ในระดับดี ร๎อยละ 80
3.1.2 โรงเรียน วัดและชุมชนมีสํวนรํวมสืบสานและถํายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สําคัญของ
ท๎องถิ่นและของชาติในระดับดี ร๎อยละ 80
3.1.3 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู๎จักอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาติไทยใน
ระดับดี ร๎อยละ 80
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ประเพณี วัฒนธรรมที่สําคัญของท๎องถิ่นเป็นที่รู๎จักของชุมชนและบุคคลทั่วไป
3.2.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาติไทย
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ (P)
ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นดาเนินการ (D)
นําเสนอโครงการและดําเนินการตามแผนที่วางไว๎
1. กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา
2. กิจกรรมสืบสานประเพณีท๎องถิ่นแลํของชาติ
3. กิจกรรมสํงเสริมสืบสานวัฒนธรรมท๎องถิ่นและ
ของชาติ
ขั้นนิเทศติดตามผล (C)
1. ติดตามประเมินผลแตํละกิจกรรม
2. รายงานผลกิจกรรม
ขั้นสรุปและประเมินผล (A)
สํารวจสอบถามความคิดเห็นของครู นักเรียน
ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎ปกครอง และชุมชน
สรุปรายงานผลโครงการ

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 64

นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์

ต.ค. 64 – 30 ก.ย.65 นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์

1 ม.ค. 65–15 ส.ค. 65 นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์

15 ส.ค. 65–30 ก.ย.
65

นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
1. กิจกรรมวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา
2. กิจกรรมสืบสานประเพณี
ท๎องถิ่นและของชาติ
3. กิจกรรมสํงเสริมสืบสาน
วัฒนธรรมท๎องถิ่นและ
ของชาติ
รวม

ประเภทงบประมาณ

20,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย วัสดุ/ครุภัณฑ์

อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว

12,000
5,000

อุดหนุนรายหัว

3,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ร๎อยละ 80 ของนักเรียนเห็น
ความสําคัญ และมีสํวนรํวมในกิจกรรม
ของวันสําคัญทางพุทธศาสนา
ร๎อยละ 80 ของโรงเรียน วัดและ
ชุมชนรํวมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม
ที่สําคัญของท๎องถิ่นและของชาติ
ร๎อยละ 80 นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม รู๎จักอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาติไทย

20,000

วิธีการประเมิน
สํารวจ สอบถาม

เครื่องมือที่ใช๎
ประเมินสํารวจ สอบถาม

สํารวจ สอบถาม

ประเมินสํารวจ สอบถาม

สํารวจ สอบถาม

ประเมินสํารวจ สอบถาม
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7. ผลที่คาดว่าได้รับ
7.1 นักเรียนเห็นความสําคัญ และมีสํวนรํวมในกิจกรรมของวันสําคัญทางพุทธศาสนา
7.2 โรงเรียน วัดและชุมชนรํวมกันสืบสานและถํายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สําคัญของท๎องถิ่นและ
ของชาติ
7.3 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาติไทย
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์)

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

ตําแหนํง ครู

ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางสาวรัชนี ชูเมือง)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
การสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางอัจฉรา ตุ๎มสุวรรณ
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
 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 ...............
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 4 ด๎านประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐาน ทันสมัย เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษา
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแหํ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มี แ นวทางการจั ด การศึ ก ษาตามมาตราที่ ๒๙ ให๎
สถานศึกษารํวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท๎องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น สํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ภายในชุมชนเพื่อให๎ชุมชนมีจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู๎ ข๎อมูลขําวสารและรู๎จักเลือกสรร
ภูมิปัญญาและวิทยากรตําง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและความต๎องการรวมทั้งวิธีการ
สนับสนุนให๎มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหวํางชุมชนกับโรงเรียน โดยสอดคล๎องกั บวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ที่วํา “มุํงจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ ก๎าวสูํความเป็นสากล เน๎น
คุณธรรมนํ าความรู๎ มีทักษะพื้น ฐานงานอาชี พ โดยใช๎กระบวนการการบริห ารแบบมีสํ ว นรํวม” เพื่อเป็น
การสํงเสริมความสัมพันธ์และความรํวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาจึงได๎จัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎ชุมชนได๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2.2 เพื่อให๎โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได๎บรรลุตามมาตรฐานและเปูาหมายที่กําหนด
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2.3 เพื่อให๎ชุมชนเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการของโรงเรียนในระดับดี ร๎อยละ 80
3.1.2 นักเรียน ครู ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตํอการดําเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับดี ร๎อยละ 8
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางโรงเรียน ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน
3.2.2 โรงเรียนประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเปูาหมายที่กําหนด
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ขั้นเตรียมการ (PLAN)
ประชุมคณะกรรมการ
ต.ค. 64
ขั้นดาเนินการ (DO)
นําเสนอโครงการและดําเนินการตามแผนที่วางไว๎ ต.ค. 64 – 30 ก.ย.65
1. กิจกรรมการให๎บริการชุมชน
2. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3. กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อสํงเสริม
การจัดการศึกษารํวมกับชุมชน
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
1 ม.ค. 65–15 ส.ค. 65
1. ติดตามประเมินผลแตํละกิจกรรม
2. รายงานผลกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
ประเมินผลความพึงพอใจของครู นักเรียน
ผู๎ปกครอง และชุมชน
สรุปรายงานผลโครงการ

15 ส.ค. 65–30 ก.ย.
65

ผู้รับผิดชอบ
นางอัจฉรา ตุ๎มสุวรรณ

นางอัจฉรา ตุ๎มสุวรรณ
นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์

นางอัจฉรา ตุ๎มสุวรรณ
นางอัจฉรา ตุ๎มสุวรรณ

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
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ร๎อยละ 80 ของผู๎ปกครองและชุมชน
มีความพึงพอใจตํอการให๎บริการ
ของโรงเรียน
ร๎อยละ 80 ของนักเรียน ครู
ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ
ตํอการดําเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

20,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบดาเนินการ
ประเภทงบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
อุดหนุนรายหัว
12,000
อุดหนุนรายหัว
5,000
อุดหนุนรายหัว

-

-

3,000

20,000

-

-

20,000

วิธีการประเมิน
ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช๎
แบบประเมิน

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมิน

7. ผลทีค่ าดว่าได้รับ
7.1 โรงเรียนได๎รับการสนับสนุนในการบริหารจัดการศึกษาเกิดการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง
7.2 ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเปูาหมายที่กําหนด
7.3 ครูมีขวัญกําลังใจในการทํางานพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง การทํางานมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
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7.4 นักเรียนได๎รับการสนับสนุนด๎านทุนการศึกษา เกิดขวัญและกําลังใจในการศึกษา
7.5 ชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมตํางๆและสร๎างความภาคภูมิใจ เชื่อมั่น ศรัทธา ในการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นางอัจฉรา ตุ๎มสุวรรณ)

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

ตําแหนํง หัวหน๎างานสัมพันธ์ชุมชน

ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางสาวรัชนี ชูเมือง)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
หมวกนิรภัยใสํเต็มร๎อย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชัยณรงค์ ฉายศรี
ลักษณะโครงการ
โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2, 3, 5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 1 ด๎านความปลอดภัย
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยทุกรูปแบบ
สามารถ
ปรับตัวกับโรคอุบัตใิ หมํ พัฒนาความเข๎มแข็งของระบบการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน
และจัดสภาพแวดล๎อมที่มีเหมาะสมตํอสุขภาวะที่ดี
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
ปั ญหาอุบั ติภัย บนท๎ องถนนนั้ น เป็ นปั ญหาสํ าคั ญของทุก ประเทศทั่ว โลก องค์การอนามัย โลก (WHO)
ประมาณการวําในแตํล ะปี มีผู๎ เสี ยชีวิตทั่ว โลกกวํา 1.2 ล๎ านคน บาดเจ็บและพิการกวํา 50 ล๎ านคน ในจํานวน
ดังกลําวนี้ เป็นเด็กและเยาวชนจํานวนมาก และอุบัติเหตุกวําร๎อยละ 90 เกิดกับผู๎ใช๎รถจักรยานยนต์บนท๎องถนน
ความสําคัญของเรื่องนี้ ทําให๎องค์การสหประชาชาติ ต๎องจัดการประชุมที่กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย ในระหวําง
วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2552 เพื่อรํวมกันผลักดันให๎ปัญหาอุบัติเหตุจราจรบนท๎องถนนเป็นวาระสําคัญที่ทุก
ประเทศจะต๎องให๎ความสําคัญและเรํงดําเนินการแก๎ไขโดยตั้งเปูาลดผู๎เสียชีวิตลง 1 ใน 2 ของทศวรรษหน๎า
รั ฐ บาลไทยได๎ป ระกาศให๎ ปี พ.ศ.2554-2563 เป็นทศวรรษแหํ งความปลอดภัยทางถนนและรณรงค์
สํงเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% เนื่องจากในแตํละปีมีคนไทยบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็น
จํานวนมาก สํวนใหญํเป็นผู๎ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งครึ่งหนึ่งของผู๎เสียชีวิ ตเกิดจากบาดเจ็บที่ศีรษะอยํางรุนแรง
เนื่องจากไมํสวมหมวกนิรภัย
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมจังหวัดพิจิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เปิดสอน
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีอายุระหวําง 13-18 ปี จากการสํารวจพบวํานักเรียนจํานวน
425 คน มาโรงเรียนโดยรถจักยานยนต์จําแนกเป็นผู๎ขับขี่ 280 คน และผู๎โดยสาร 145 คน ในจํานวนทั้งหมดนี้
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สวมหมวกนิรภัยเป็นประจําขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ 350 คนคิดเป็นร๎อยละ 82.35 ซึ่งนับวํามี
จํานวนน๎อยและนําเป็นหํวงอยํางยิ่งตํอความปลอดภัยหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นบนท๎องถนน
จากนโยบายของรัฐบาลและสภาพปัญหาดังกลําว ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนสระหลวง
พิทยาคม มีความหํวงใยในความปลอดภัยของนักเรียนจึงได๎จัดทําโครงการ “หมวกนิรภัย ใสํให๎เต็มร๎อย” ขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.15 เพื่อสร๎างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่
2.16 เพื่อรณรงค์ให๎นักเรียนสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่
2.17 เพื่อรณรงค์ให๎นักเรียนใช๎รถใช๎ถนนอยํางถูกกฎจราจรและปลอดภัย
2.18 เพื่อสร๎างการรับรู๎เรื่องความปลอดภัยทางถนนระหวํางโรงเรียนกับชุมชน
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.9 นักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จํานวน 1796 คน
3.1.10 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จํานวน 100 คน
3.1.11 ชุมชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.9 ครูและนักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่
นักเรียนที่นํารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนสวมหมวกนิรภัยทุกคน
3.2.10 นักเรีย นโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สามารถใช๎รถใช๎ถนนได๎อยํางถูกกฎจราจรและ
ปลอดภัย
3.2.11 ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขัน้ ตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
- ประชุมวางแผน จัดทําโครงการ
- เสนอขออนุมัติโครงการ
ขั้นดาเนินการ(DO)
- ดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564
ถึง พฤศจิกายน 2564
พฤศจิกายน 2564
ถึง สิงหาคม 2565

นายชัยณรงค์ ฉายศรี
นายชัยณรงค์ ฉายศรี
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กิจกรรม/ขัน้ ตอน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2564
ถึง สิงหาคม 2565

นายชัยณรงค์ ฉายศรี

กันยายน 2565

นายชัยณรงค์ ฉายศรี

 กิจกรรมที่ 1 ปลูกจิตคิดกํอนขับ
 กิจกรรมที่ 2 รํวมด๎วยชํวยกัน
 กิจกรรมที่ 3 เตือนตัดพัฒนา
 กิจกรรมที่ 4 ทําดีมีรางวัล
 กิจกรรมที่ 5 หํวงใยชุมชน
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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุนรายหัว

3,000

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
3,000
-

-

3,000
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6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ครูและนักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม มีความ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่
นักเรียนที่นํารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนสวมหมวก
นิรภัยทุกคน
นักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สมามารถใช๎รถ
ใช๎ถนนได๎อยํางถูกกฎจราจรและปลอดภัย
ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ มีความตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการขับขี่

วิธีการ
- สังเกตและสัมภาษณ์
- ตรวจผลการดําเนินการ
- สังเกตและสัมภาษณ์
- ตรวจผลการดําเนินการ
- สังเกตและสัมภาษณ์
- ตรวจผลการดําเนินการ
- สังเกตและสัมภาษณ์
- ตรวจผลการดําเนินการ

เครื่องมือ
- แบบสํารวจ
-แบบประเมิน
- แบบสํารวจ
-แบบประเมิน
- แบบสํารวจ
-แบบประเมิน
- แบบสํารวจ
-แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมและชุมชนในเขตพื้นที่บริการมีความตระหนักถึงความปลอดภัยใน
การขับขี่รถจักรยานยนต์และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ และมีสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายชัยณรงค์ ฉายศรี)

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

ตําแหนํง หัวหน๎างานขับขี่ปลอดภัย

ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางสาวรัชนี ชูเมือง)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
ซํอมแซมยานพาหนะ และน้ํามันเชื้อเพลิง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชัยณรงค์ ฉายศรี
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2, 5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 4 ด๎านประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนมีรถยนต์ เครื่องสูบน้ํา รถตัดหญ๎า เพื่อใช๎ในการเดินทางไปราชการและปรับสภาพแวดล๎อมของ
โรงเรียน และบริเวณตําง ๆ ของโรงเรียนจําเป็นต๎องอยูํในสภาพพร๎อมที่จะใช๎งานทางราชการ นอกจากนั้น
โรงเรียนยังมีการใช๎จํายคําซํอมแซมยานพาหนะและชําระคําประกันภัยรถยนต์ที่ให๎บริการแกํบุคลากรของโรงเรียน
ดังนั้นจึงจําเป็นต๎องมีการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช๎ในรถยนต์ เครื่องสูบน้ํา รถตัดหญ๎า ของโรงเรียนให๎ใช๎งานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ และซํอมแซมยานพาหนะและชําระคําประกันภัยรถยนต์อยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎บุคลากรของ
โรงเรียนใช๎ในเดินทางไปราชการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมมีสภาพภูมิทัศน์ที่ สะอาด สวยงาม รํมรื่น
เป็นที่ประทับใจแกํผู๎ที่พบเห็น
2.2 เพื่อให๎โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมมียานพาหนะติดตํอประสานงานได๎สะดวก
2.3 เพื่อบํารุงและซํอมแซมยานพาหนะและชําระคําประกันภัยรถยนต์ของโรงเรียน
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 มีรถยนต์ ใช๎ในการเดินทางไปราชการตํางๆได๎ เป็นอยํางดี
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 2564

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
รวมงบประมาณที่ได้รับ

ตุลาคม 2564
ถึง กันยายน 2565

นายชัยณรงค์ ฉายศรี

ตุลาคม 2564
ถึง กันยายน 2565

นายชัยณรงค์ ฉายศรี

ตุลาคม 2564
ถึง กันยายน 2565

นายชัยณรงค์ ฉายศรี

150,000
150,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรม ที่ 1 ซ่อมแซมยานพาหนะ
กิจกรรม ที่ 2 จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร๎อยละ 80 ของผู๎รับบริการมี
ความพึงพอใจในการรับบริการ
อยูํระดับมาก – มากที่สุด

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
150,000

วิธีการประเมิน
ประเมินความพึงพอใจในการ
รับบริการ

งบดาเนินการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
50,000
100,000
150,000

ค่าวัสดุ
-

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมมีน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช๎ในรถยนต์ เครื่องสูบน้ํา รถตัดหญ๎า
ของโรงเรียนให๎ใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
7.2 ผู๎รับบริการได๎ความสะดวกสบายจากการได๎รับการสนับสนุน และมีความพึงพอใจ
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นายชัยณรงค์ ฉายศรี)
ตําแหนํง หัวหน๎างานยานพาหนะ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ
(นางสาวรัชนี ชูเมือง)

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)

รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

252

โครงการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบมัลติมีเดียในโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
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
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากล และสํงเสริมการเลือกศึกษาตํอเพื่อ
การมีงานทํา
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู๎เรียนจะมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนการสอนของ
คุ ณ ครู ม ากขึ้ น ในการสื บ ค๎ น ข๎ อ มู ล การดํ า เนิ น กิ จ กรรมตํ า ง ๆ ที่ จั ด ขึ้ น นั้ นล๎ ว นมี ค วามเกี่ ย วข๎ อ งกั บ งาน
โสตทัศนูปกรณ์ทั้งสิ้น อาทิเชํน การถํายภาพกิจกรรมของนักเรียน ข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎ในห๎องโสตทัศนูปกรณ์ เครื่อง
เสียงกลางแจ๎งในการจัดกิจกรรมตําง ๆ อีกทั้งยังเป็นการให๎บริการตํอชุมชนในเรื่องการให๎สถานที่ในการจัดอบรม
ตําง ๆ เพื่อสนองตอบความต๎องการของผู๎เรียน
ดังนั้ น การเตรี ย มสภาพอุ ป กรณ์ และห๎ องโสตทั ศนู ปกรณ์ใ ห๎ อ ยูํใ นสภาพพร๎อ มใช๎ง านเสมอนั้น ถือ เป็ น
สิ่งจําเป็นในการให๎บริการด๎านการจัดการเรียนการสอนและบริการชุมชน งานโสตทัศนูปกรณ์จึงได๎จัดทําโครงการนี้
ขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 บันทึกภาพเคลื่อนไหวงานกิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมด๎านตําง ๆ ของ
โรงเรียน
2.2 เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน
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3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนเกิดความพึงพอใจในการรับบริการงานโสตทัศนูปกรณ์
3.1.2 ร๎อยละ 80 ของครูเกิดความพึงพอใจในการรับบริการงานโสตทัศนูปกรณ์
3.1.3 ร๎อยละ 80 ของผู๎รับบริการภายนอกเกิดความพึงพอใจในการรับบริการงานโสตทัศนูปกรณ์
3.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียน ครู และผู๎รับบริการภายนอกได๎เข๎าถึงบริการงานโสตทัศนูปกรณ์ ในการใช๎
อุปกรณ์เพื่ออํานวยความสะดวกในการให๎บริการในด๎านตํางๆ
3.2.2 นักเรียนได๎รับการเรียนรู๎การใช๎เทคโนโลยี อุปกรณ์ตํางๆ ในงานโสตทัศนูปกรณ์ สามารถ
นําไปใช๎ในการเรียนการสอน 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

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

พฤศจิกายน 2564
ถึง กันยายน 2565

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

พฤศจิกายน 2564
ถึง กันยายน 2565

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

กันยายน 2565

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์
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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
ซื้อกล้องถ่ายภาพ กล้องวีดีโอ
- คอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ค
- ซํอมแซมอุปกรณ์และระบบ
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

45,000
45,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

อุดหนุนรายหัว
35,000
10,000
45,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการ
ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจในการรับบริการอยูํระดับ ประเมินความพึงพอใจ
มาก – มากที่สุด
ในการรับบริการ

เครื่องมือ
แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 มีภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียนพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมด๎านตําง ๆ ของโรงเรียน
7.2 มีระบบบันทึกภาพที่พร๎อมสําหรับกิจกรรมด๎านตําง ๆ ของโรงเรียน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์)

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

ตําแหนํง หัวหน๎างานโสตทัศนูปกรณ์

ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นางสาวรัชนี ชูเมือง)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ

(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
พัฒนาระบบเสียงห๎องเรียนแหํงการเรียนรู๎
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
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
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากล และสํงเสริมการเลือกศึกษาตํอเพื่อ
การมีงานทํา
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู๎เรียนจะมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนการสอนของ
คุ ณ ครู ม ากขึ้ น ในการสื บ ค๎ น ข๎ อ มู ล การดํ า เนิ น กิ จ กรรมตํ า ง ๆ ที่ จั ด ขึ้ น นั้ น ล๎ ว นมี ค วามเกี่ ย วข๎ อ งกั บ งาน
โสตทัศนูปกรณ์ทั้งสิ้น อาทิเชํน การใช๎เครื่องขยายเสียงในห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการตํางๆ การใช๎เสียงจาก
เครื่องขยายในการจัดกิจกรรมตําง ๆ อีกทั้งยังเป็นการให๎บริการตํอชุมชนในเรื่องการให๎สถานที่ในการจัดอบรมตําง
ๆ เพื่อสนองตอบความต๎องการของผู๎เรียน
ดังนั้นการเตรียมสภาพอุปกรณ์เสียงให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งานเสมอนั้นถือเป็นสิ่งจําเป็นในการให๎บริการ
ด๎านการจัดการเรียนการสอน งานโสตทัศนูปกรณ์จึงได๎จัดทําโครงการนี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎ห๎องเรียนพร๎อมและห๎องปฏิบัติเป็นห๎องเรียนแหํงการเรียนรู๎
2.2 เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบเสียงในห๎องเรียนให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน
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3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนเกิดความพึงพอใจในการรับบริการในห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการ
3.1.2 ร๎อยละ 80 ของครูเกิดความพึงพอใจในการรับบริการในห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการ
3.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียน และครู ในการใช๎อุปกรณ์เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนใน
ด๎านตํางๆ
3.2.2 นักเรียนได๎รับการเรียนรู๎การใช๎เทคโนโลยี อุปกรณ์ตํางๆ สามารถนําไปใช๎ในการเรียนการ
สอน 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

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

พฤศจิกายน 2564
ถึง กันยายน 2565

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

พฤศจิกายน 2564
ถึง กันยายน 2565

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

กันยายน 2565

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
- ชุดเครื่องขยายเสียงในห๎องเรียน 24 ชุด
- ซํอมแซมระบบเสียง
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

100,000
100,000
ประเภท
งบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
87,500
12,500
100,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการ
ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจในการรับบริการอยูํระดับ ประเมินความพึงพอใจ
มาก – มากที่สุด
ในการรับบริการ

เครื่องมือ
แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 มีระบบเสียงในห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการ ของโรงเรียนเพื่อใช๎ในการเรียนการสอน ของโรงเรียน
7.2 มีระบบเสียงที่พร๎อมสําหรับกิจกรรมด๎านตําง ๆ ของโรงเรียน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานโสตทัศนูปกรณ์
ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางสาวรัชนี ชูเมือง)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ

พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาเนื่องในสถานการณ์การแพรํระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นายภูเบศ ภวัตพิบูล / วําที่ร๎อยตรีหญิงศุภานัน อยูํทิม
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2565

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่..........................
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ .........................
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2,5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1,3,4,5
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 1 ด๎านความปลอดภัย
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
ข๎อที่ 4 ด๎านประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังให๎ผู๎เรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีด๎านคุณธรรม
จริยธรรม คํานิยมที่พึงประสงค์และมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากล และสํงเสริมการเลือกศึกษาตํอเพื่อ
การมีงานทํา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยทุกรูปแบบ
สามารถปรับตัวกับโรคอุบัติใหมํ พัฒนาความเข๎มแข็งของระบบการดูแล
ชํวยเหลือ และจัดสภาพแวดล๎อมที่มีเหมาะสมตํอสุขภาวะที่ดี
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐาน ทันสมัย เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันการบริหารจัดการตามสถานการณ์
ให๎เกิดคุณภาพ มีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนให๎เกิดการพัฒนา สร๎างบรรยากาศในชั้นเรียนและนอก
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ชั้นเรียนที่เอื้อตํอการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง ดังนั้นเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู๎เรียนเชิงบวก ฝุายบริหารทั่วไป
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมได๎เห็นความสําคัญเป็นอยํางยิ่งในการจัดทําโครงการการบริหารงบประมาณเนื่องใน
สถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต๎วัตถุประสงค์สํงเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณอยํางสูงสุดและขับเคลื่อนไปอยํางตํอเนื่องเกิดคุณภาพแกํผู๎เรียนอยํางมีมาตรฐาน ตามแนวนโยบาย
และจุดเน๎นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมการบริหารเชิงคุณภาพ และได๎ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู๎ที่เกิดตํอผู๎เรียน
2.2 เพือ่ สํงเสริมพัฒนาการบริหารงานและการจัดการงบประมาณให๎กับองค์กรอยํางมีคุณภาพ
2.3 เพื่อให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมที่ดําเนินการอยํางมีคุณภาพและได๎มาตรฐานสํงเสริม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ โดยมีปัจจัยที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนทุกคนได๎รับการบริการเพื่อสํงเสริมให๎เกิดความรู๎อยํางมีคุณภาพ
3.1.2 นั กเรี ย นทุก คนได๎เข๎า ถึงการบริ การและมี สํ ว นรํ ว มของกิจ กรรมในการบริ ห ารจัดการของ
โรงเรียน
3.2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนได๎รับการบริการและมีกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ นักเรียนมีคุณภาพที่มีแหลํงเรียนรู๎และ
ปัจจัยที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ได๎มาตรฐาน
3.2.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการบริหารจัดการของโรงเรียนได๎อยํางมีคุณภาพ
3.2.3 นักเรียนมีความพึงพอใจในปัจจัยที่เอื้อตํอการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพและได๎ประสิทธิภาพ ที่
โรงเรียนได๎ดําเนินการพัฒนาให๎แกํผู๎เรียนอยํางสม่ําเสมอ
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับกลุํมบริหาร
โรงเรียน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

สิงหาคม 2564

บริหารทั่วไป
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กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลา

ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ประชุม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให๎คณะผู๎บริหาร ครู
หรือผู๎เกี่ยวข๎องทราบ
2. จัดเตรียมประมาณการกิจกรรมจัดทํา จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ และสถานที่จัดดําเนินการกิจกรรม
3. ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 จัดทําโต๏ะครู ในห๎องเรียนและห๎องประชุม
นักเรียน(ห๎องเกียรติยศ)
กิจกรรมที่ 2 เทพื้นลานเรียนรู๎เอนกประสงค์
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงทํอดันน้ําแท๎งสูง
กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงซํอมแซมห๎องเรียน
กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงประตูเข๎าโรงเรียน 2 ประตู
กิจกรรมที่ 6 ปูองก๎นและแก๎ปัญหาด๎านความปลอดภัย
จากการแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโลนา 2019
กิจกรรมที่ 7 กําจัดสิ่งปฏิกูล และปรับปรุงห๎องน้ํานักเรียน
กิจกรรมที่ 8 พัฒนาพื้นที่ให๎บริการนักเรียน
กิจกรรมที่ 9 สํงเสริมอาชีพและลานเอนกประสงค์ให๎
นักเรียน
กิจกรรมที่ 10 จัดซื้อและซํอมแซม บํารุงรักษา อุปกรณ์ให๎
มีประสิทธิภาพ
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศกํากับและติดตามการดําเนินงาน พร๎อมปรับปรุง
และแก๎ไขการดําเนินงานทั้งกํอนและหลังการจัดกิจกรรม

สิงหาคม 2564
ถึง กันยายน 2565

ผู้รับผิดชอบ

1-30 กันยายน 65
นายภูเบศ ภวัตพิบูล

1-30 กันยายน 65

30 กันยายน 64

นายภาณุวัฒน์ กุสุโมทย์
นายภาณุวัฒน์ กุสุโมทย์
นายภูเบศ ภวัตพิบูล
นายภูเบศ ภวัตพิบูล
นางสุกัญญา กุสุโมทย์
นายภาณุวัฒน์ กุสุโมทย์
วําที่ร.ต.หญิงศุภานัน อยูํทิม

นางสาวอัมพร สารวัตร
วําที่ร.ต.หญิงศุภานัน อยูํทิม

261

กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

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

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

851,630 บาท
บาท
บาท
626,500 บาท
1,478,130 บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 1 จัดทําโต๏ะครู ในห๎องเรียน
อุดหนุนรายหัว
และห๎องประชุมนักเรียน(ห๎องเกียรติยศ)
โต๏ะครูขนาด 50*120 *80 /ราคา
1,900 /ตัว จํานวน 53 ตัว
100,700
รวม
100,700
กิจกรรมที่ 2 เทพื้นลานเรียนรู๎
อุดหนุนรายหัว
เอนกประสงค์ ขนาด 30*50 หนา 7 cm
วายเมท ม๎วนละ 2,200 จํานวน 15 ลูก
33,000
ปูนผสมเสร็จ คิวละ 1600 จํานวน 200
320,000
คิว
ทรายถม 200 คิว ๆ ละ 280
56,000
รวม
409,000
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงทํอดันน้ําแท๎งสูง
อุดหนุนรายหัว
และน้ําดื่มสะอาด
คําจ๎างเปุาล๎างและตรวจเช็คเปลี่ยนวาว
รองซับด๎านบนแท๎งปะปาสูง
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-

กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
คําจ๎างเปุา
เปลี่ยนวาวรองซับยาง
เปลี่ยนใสํข๎อตํอเกลี่ยวตรงและ
วาวเปิดปิดทนแรงด๎นสูง
ซํอมล๎างและเปลี่ยนไส๎กรองน้ํา
RO จํานวน 8 จุด ๆละ1,200

รวม
กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงซํอมแซม
ห๎องเรียน :ซํอมแซมหน๎าตําง ประตู
ผนังห๎อง ด๎านหน๎าห๎องและหลังห๎อง
1.เปลี่ยนกระดาษไวน์บอร์ด จํานวน 22
แผํนๆละ 950 รวม
2.ซํอมหน๎าตํางอาคาร 2 จํานวน 32
บาน /วัสดุ
2.1 กลอน จํานวน 64 อัน
ราคา 30 บาท/อัน รวม
2.2 บานพับ จํานวน 64 อัน
ราคา 95 บาท/อัน รวม
3.ซํอมหน๎าตํางอาคาร 3 จํานวน 26
บาน ใสํเพิ่ม 5 บาน ใสํกระจก บานละ
350 รวม
3.1กลอน
จํานวน 62 อัน
ราคา 30 บาท/อัน รวม
3.2บานพับ จํานวน 62 อัน
ราคา 95 บาท/อัน รวม
3.3โครงกรอบหน๎าตําง จํานวน 2
บาน ๆละ 550 บาท รวม
รวมกลอนหน๎าตําง จํานวน 126 อัน

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
3,000
1,000
1,000
9,600
14,600

อุดหนุน

20,900 บ.

1,920 บ.
6,080 บ.

1,750 บ.
1,860 บ.
5,890 บ.
1,100บ.
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งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
รวมบานพับหน๎าตํางจํานวน 126 อัน
4.ฝูาทางเดินชั้นสี่อาคาร 1
4.1ไม๎อัด 4 mm ขนาด 80*120
ราคา แผํนๆละ 450 จํานวน 10 แผํน
รวม
4,500 บ.
5.ทาสีภายในหน๎าห๎องเรียน อ.1 และ
หน๎าตําง จํานวน 1,921.98 ตร.ม.
สีน้ําอคริลิค สีขาว 9 L/1,350 บ./40
ตร.ม. จํานวน 961 ตร.ม.
จํานวน 25 รวม
33,750
สีน้ําเงิน 9 L/2,800 บ./40 ตร.ม.
จํานวน 24 ถัง จํานวน 960.98 ตร.ม.
รวม
67,200
รวม
144,950
กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงประตูเข๎าโรงเรียน
รายได๎
2 ประตู
ประตูสแตนเหลด ด๎านหน๎าโรงเรียน
ขนาด 8.80x/2.00
รวม
68,000
วางคาน ตํอเติมเสาและติดประตูเหล็ก
เกํา ด๎านทางเข๎าหน๎าโรงยิม ขนาด
8.80x/2.00 น. รวม
19,000
รวม
87,000
กิจกรรมที่ 6 ปูองก๎นและแก๎ปัญหาด๎าน
อุดหนุนรายหัว
ความปลอดภัย จากการแพรํระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโลนา 2019
-เครื่องวัดอุณหภูมิ 2,000/เครื่อง
จํานวน 2 เครื่อง รวม
4,000
-จัดซื้อแอลกอฮอล ลังละ1,440/36ขวด
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งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
จํานวน 4 ลัง รวม
5,760
-จัดทําอํางล๎างมือ จุดละ 600 จํานวน
10 จุด (ก๏อก .อําง ,ทํอ) รวม
6,000
รวม
15,760
กิจกรรมที่ 7 กําจัดสิ่งปฏิกูล และ
อุดหนุน
ปรับปรุงห๎องน้ํานักเรียน
-กําจัดสิ่งปฏิกูลจํานวน 25 เที่ยวๆละ
500 บาท รวม
12,500
-ปรับปรุงซํอมแซมห๎องน้ําและปู
90,000
กระเบื้องห๎องน้ํานักเรียน
รวม
90,000
12,500
กิจกรรมที่ 8 พัฒนาพื้นที่ให๎บริการ
รายได๎
นักเรียน
-ซุ๎มศาลานั่ง ขนาด 1.2*1.5*2.6 เมตร
140,000
35,000/ซุ๎ม จํานวน 4 ซุ๎ม รวม
-ประตูเลื่อนสแตนเลส ศาล ทางขึ้นศาล
8,500
พระภูมิ
-ประตูสแตนเลสทางขึ้นหอประชุม
จํานวน 2 ด๎าน 5,500/ด๎าน
11,000
รวม
19,500
140,000
กิจกรรมที่ 9 สํงเสริมอาชีพและลาน
รายได๎
เอนกประสงค์ให๎นักเรียน
-ซื้อเครื่องชงกาแฟและเครื่องกรองน้ํา
80,000
อุปกรณ์เสริมทีเ่ กี่ยวข๎อง
-สร๎างลานเอนกประสงค์ขนาดความยาว
300,000
50-60 เมตร
รวม
300,000
80,000
กิจกรรมที่ 10 จัดซื้อและซํอมแซม
อุดหนุนรายหัว
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กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
บํารุงรักษา อุปกรณ์ให๎มีประสิทธิภาพ
10.1จัดซื้อวัสดุซํอมโต๏ะและเก๎าอี้ ซุม๎
-ไม๎อัด ยางขนาด80*120 หนา
6mm/400บ.
-ไม๎ม๎อบ 200/เส๎น 5 เส๎น
-แลกเกอร์ ยูนิเทน
10.2 ติดตั้งถังเก็บน้ํา
10.3จัดซื้อวัสดุดูแลความสะอาด
-ไม๎กวาดหยากไยํ
-ไม๎กวาดดอกหญ๎า
-ไม๎กวาดทางมะพร๎าว
-กระดาษทิชชู ม๎วนใหญํ อยํางดี
-แปรงขัดห๎องน้ํา (แบบกลม)
-น้ํายาถูพื้น
-ผงซักฟอกถุงใหญํ
-ผ๎าถูพื้น ม๏อบ 24 นิ้ว
-ไม๎ถูพื้นม๏อบ 24 นิ้ว
-ผ๎าเช็ดมือแบบแขวน
-ฟองน้ําล๎างจาน
น้ํายาล๎างจาน
-น้ํายาฆําเชื้อDettol
-ถุงดํา 18*20 นิ้ว
10.4พัฒนาองค์กรและห๎องประชุม
เกียรติยศ สํงเสริมห๎องเรียนสะอาด
-ผ๎าลูกไม๎ 1 ม๎วน
-โพเดียมทรงโมเดิล 2 อ๎น ๆ7,500
10.5ปรับปรุงห๎องน้ําโรงอาหาร
- ประตูห๎องน้ํา 2,200 / 4ประตู

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

2,000
1,000
1,200
8,000
750
1,320
1,560
6,960
420
2,940
950
2,280
920
600
360
1,160
3,080
1,700

1,200
15,000
8,800
1,920
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กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
- ปูายบอร์ดความรู๎ขนาด80*120cm/2
รวม
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

424,100

64,120
1,054,030

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
นักเรียนทุกคนได๎รํวมกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป

นักเรียนที่ มีแรงจูงใจในการเรียนรู๎อยูํในระดับดีขึ้น
ไป

วิธีการ
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู๎และการทํางาน
รํวมกับผู๎อื่น
- สังเกตพฤติกรรม
- สัมภาษณ์
- ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือ
- แบบสังเกต

- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได๎รับการบริการและมีกิจกรรมที่สํงเสริมให๎นักเรียนมีคุณภาพที่มีแหลํงเรียนรู๎และปัจจัยที่เอื้อตํอ
การเรียนรู๎ได๎มาตรฐาน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(วําที่ร๎อยตรีหญิงศุภานัน อยูํทิม)

(นายภูเบศ ภวัตพิบูล)

ตําแหนํง ครู

ตําแหนํง ครู
ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

(นางสาวรัชนี ชูเมือง)

ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

รองผู๎อํานวยการโรงเรียน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
ปรับปรุง ซํอมแซม ตกแตํงภูมิทัศน์โรงเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายภูเบศ ภวัตพิบูล
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 กันยายน 2565
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 ...............
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 1 ด๎านความปลอดภัย
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
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 แหลํงข๎อมูลและแหลํงเรียนรู๎อื่น ๆ อยํางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ” และอีกทั้งยังเป็น
การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให๎รํมรื่น สวยงามเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ กํอสร๎างหรือซํอมแซมถนนที่ใช๎สําหรับการ
สัญจรไปมาที่ชํารุด ให๎ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นงานอาคารสถานที่ ได๎เล็งเห็นความสําคัญของภูมิทัศน์ที่ใช๎สําหรับการใช๎เพื่อการพักผํอนและเป็น
แหลํงเรียนรู๎เพื่อการเรียนการสอน ให๎เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน
2.2 เพื่อให๎สภาพแวดล๎อมที่มีคลองดาดบริเวณชายขอบรั้วโรงเรียนให๎มีสภาพที่สวยงาม และใช๎เป็นจุด
พักผํอนของนักเรียนและใช๎ในการเสริมการเรียนการสอนนอกห๎องเรียน
2.3 เพื่อซํอมแซมอุปกรณ์ไฟฟูาภายในโรงเรียน
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2.4 เพื่อมีปูายบอกทางที่สามารถอํานวยความสะดวกผู๎มาติดตํอ
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
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ (DO)
ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 ภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน ปูาย
บอกทาง สัญลักษณ์ ปูายสารสนเทศ ฯลฯ
กิจกรรมที่ 2 ซํอมอุปกรณ์ ไฟฟูาอุปกรณ์แสงสวําง
ในห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ และห๎องอื่นๆ
กิจกรรมที่ 3 จัดทําสนามวอลเลํบอลชายหาด
กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงห๎องเรียนนําอยูํ
กิจกรรมที่ 5 ซํอมแซมปรับปรุงห๎องน้ําครู นักเรียน
กิจกรรมที่ 6 ซํอมแซมหลังคาอาคาร 1
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
กับกับ ดูแล ควบคุมการดําเนินการให๎เป็นไปตาม
แผน
ขั้นรายงาน (ACTION)
ประเมินผลการดําเนินการและสรุปผลรายงานตํอ
ฝุายบริหาร

ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2564

ผู้รับผิดชอบ
นายภูเบศ ภวัตพิบูล
นายเศรษพงษ์ ศรีสารคราม
นายไพโรจน์ กองกี

1 ตุลาคม 2564
นายภูเบศ ภวัตพิบูล
– 31 กันยายน 2565 นายเศรษพงษ์ ศรีสารคราม
นายไพโรจน์ กองกี

1 ตุลาคม 2564
นายภูเบศ ภวัตพิบูล
– 31 กันยายน 2565 นายเศรษพงษ์ ศรีสารคราม
นายไพโรจน์ กองกี
31 กันยายน 2565 นายภูเบศ ภวัตพิบูล
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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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมมีสภาพภูมิทัศน์ที่รํมรื่นสวยงาม
7.2 นักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมได๎รับความสะดวกมากขึ้น
7.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมมีแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนการสอนมากขึ้น
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นายภูเบศ ภวัตพิบูล)
ตําแหนํง หัวหน๎างานอาคารสถานที่และสภาพแวดล๎อม
ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางสาวรัชนี ชูเมือง)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

271

โครงการ
พัฒนางานอํานวยการสูํการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางเมวิกา นาศฤงคาร
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 6
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 5
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 4 ด๎านประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐาน ทันสมัย เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
งานอํานวยการของสถานศึกษาเป็นงานที่เกี่ยวข๎องกับการจัดระบบบริหารในองค์กร ประกอบด๎วยการ
ประสานงานและให๎บริการ สนับสนุน สํงเสริม ให๎กลุํมภารกิจและงานตํางๆ ในสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการ
และดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอํานาจ หน๎าที่ได๎อยํางเรียบร๎อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของ
ความถูกต๎องและโปรํงใส ตลอดจนสนับสนุนและ ให๎บริการข๎อมูลขําวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและ
ทรัพยากรที่ใช๎ในการจัดการศึกษาแกํสถานศึกษาเพื่อให๎สถานศึกษาบริหารจัดการได๎อยํางสะดวก คลํองตัว มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
2.วัตถุประสงค์
2.1เพื่อจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการให๎บริการของโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
เป็นไปตามมาตรฐานสํานักงาน
2.2 เพื่อให๎บริการ สนับสนุน สํงเสริม ประสานงาน อํานวยการ และยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการ ในโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย มีประสิทธิภาพ ได๎มาตรฐาน
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3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ร๎อยละ80 ของผู๎รับบริการได๎รับความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียน ครูและผู๎รับบริการเข๎าถึงบริการด๎านการอํานวยความสะดวก ในการรับบริการ
จากกลุํมอํานวยการและสารบรรณ
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับกลุํมบริหารงาน
ทั่วไป
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานสารบรรณ
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- นิเทศ กํากับและติดตามการดําเนินงาน
พร๎อมปรับปรุงและแก๎ไขการดําเนินงานทั้งกํอนและหลัง
การจัดกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
- ประเมินผลการดําเนินงาน พร๎อมจัดทํารายงานผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 64

นางเมวิกา นาศฤงคาร
และคณะ

พฤศจิกายน 64
ถึง กันยายน 65

นางเมวิกา นาศฤงคาร
และคณะ

พฤศจิกายน 64
ถึง กันยายน 65

นางเมวิกา นาศฤงคาร
และคณะ

ภายใน กันยายน 65

นางเมวิกา นาศฤงคาร
และคณะ
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินบํารุงการศึกษา
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
5.5 อื่นๆ
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
พัฒนางานสารบรรณ
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะและ
เครื่องปริ้น
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

25,000
25,000

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุนรายหัว

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
-

-

25,000

25,000
25,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
-ผู๎รับบริการได๎รับความสะดวก ความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป ในการดูแลอํานวยความสะดวกจากกลุํม
อํานวยการ

วิธีการ
การสังเกต
การประเมินความพึง
พอใจ

เครื่องมือ
-แบบสังเกต
-แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 กลุํมงานอํานวยการมีระบบการจัดการภายในสํานักงานเป็นระบบ ได๎มาตรฐาน
7.2 คณะครูและผู๎รับบริการได๎รับการอํานวยความสะดวกอยํางรวดเร็ว และทั่วถึง
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นางเมวิกา นาศฤงคาร)

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

ตําแหนํง ครู

ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นางสาวรัชนี ชูเมือง)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ

(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวศรีนวล ขิระนะ นางนารีรัตน์ วรศิลป์ นายภัทรคุณ บุญดุฉาว
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ……………
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ……………
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 4
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ……………
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q2 Quality of Teacher ครูผู๎สอนคุณภาพ
Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมและพัฒนาครู ให๎เป็นครูยุคใหมํและมีจิตวิญญาณความ
เป็นครู
กลุ่มบริหาร
งานบุคคล
1. หลักการและเหตุผล
นโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบของรัฐบาล ในการพัฒนาครูเพื่อสร๎างกระบวนการ
เรียนรู๎อยํางมีคุณคําให๎เกิดคุณภาพตํอตัวเด็กอยํางแท๎จริง สร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางครู ผู๎ปกครอง และเด็ก
เพื่อให๎เด็กเรียนรู๎อยํางมีความสุข วางแผนพัฒนาครูอยํางเป็นระบบ ตลอดจนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มุํงสํงเสริมให๎ครูเห็นความสําคัญของการพัฒนาผู๎เรียนให๎เต็มศักยภาพ
เชื่อวําการเรียนรู๎เกิดได๎ทุกเวลาและ
สถานที่ รู๎และสามารถเชื่อมโยงเปูาหมายและมาตรฐานการเรียนรู๎ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตร
สถานศึกษา เข๎าใจกระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช๎และมีสํวนรํวมในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปัจจัยหนึ่งที่เป็นหัวใจสําคัญยิ่งคือ ศักยภาพของบุคลากรใน
สถานศึกษา
เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันสถานศึกษาเป็นหนํวยงานทางการศึกษาที่มี
ความสําคัญยิ่งในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษา จําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎อง
พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถ เพื่อนํามาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนให๎กับผู๎เรียนได๎ตรงตาม
เปูาหมายเพื่อปลูกฝังให๎ผู๎เรียนได๎มีทักษะชีวิตที่ดีงาม เป็นผู๎ใหญํทีมีคุณภาพตํอไป
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ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษา ฝุายบริหารงานบุคคลจึงได๎จัดทํา
โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโดยการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
เพื่อนําบุคลากรสูํการเปลี่ยนแปลง จะได๎มีวิสัยทัศน์ที่กว๎างไกล และนําวิทยาการหรือนวัตกรรมใหมํ ๆ จากการ
เข๎ารับการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน กลับมาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
2.2เพื่อให๎ครูและบุคลากรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมได๎รับพัฒนาอยํางตํอเนื่องและให๎เห็นถึงศักยภาพ
สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช๎ในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงาน
เชิงประจักษ์
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผํานการพัฒนา
3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาร๎อยละ 80 มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผํานการพัฒนา และสามารถนําไปพัฒนาตนเอง
3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ (DO)
- ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 ประชุม อบรม สัมมนา

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นางนารีรัตน์ วรศิลป์
นายภัทรคุณ บุญดุฉาว

ตุลาคม 2564

นางนารีรัตน์ วรศิลป์
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กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาและยกยํองเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรเกษียณอายุราชการ
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
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประชุม อบรม สัมมนา
- คําลงทะเบียน คําเบี้ยเลี้ยง
คําเดินทาง คําที่พัก
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน
- คําเบี้ยเลี้ยง คําเดินทาง
คําที่พัก
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาและยกยํองเชิดชู
เกียรติครูและบุคลากรเกษียณอายุ
ราชการ
- ดอกไม๎และวัสดุจัด

554,100
554,100

ประเภทงบประมาณ

ถึง กันยายน 2565

นายภัทรคุณ บุญดุฉาว
นางสาวศรีนวล ขิระนะ

ตุลาคม 2564
ถึง กันยายน 2565

นางนารีรัตน์ วรศิลป์
นายภัทรคุณ บุญดุฉาว
นางสาวศรีนวล ขิระนะ

กันยายน 2565

นางนารีรัตน์ วรศิลป์
นายภัทรคุณ บุญดุฉาว
นางสาวศรีนวล ขิระนะ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

อุดหนุนรายหัว

-

-

200,000

อุดหนุนรายหัว

-

-

300,000

อุดหนุนรายหัว

-

-

20,000
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5,000

- ปูายบอร์ดและไวนิว ขนาด
กว๎าง*ยาว(30*180 ซม.)
จํานวน 5 อันๆละ 1,000บาท

12,500

- ภาพและกรอบ ขนาด
120*240 ซม. จํานวน 5 อัน ๆ
ละ 2,500 บาท
- ปูายเวทีโฟม ขนาด 80*120
ซม. จํานวน 40 แผํนๆ ละ 100
บาท
- คําอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน
120 คน อาหารวําง 1 มื้อๆละ
25 บาท อาหารกลางวัน 1
มื้อๆละ 80 บาท
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

4,000

12,600

500,000

-

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

-

554,100

เครื่องมือ
แบบรายงานผลการพัฒนา
แบบสอบถาม
แบบรายงานผลการพัฒนา

แบบรายงานผลการพัฒนา
แบบรายงานผลการพัฒนา
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาและสามารถนําไปพัฒนาตนเองเพื่อนําไปสูํคุณภาพ
การศึกษา
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวนารีรัตน์ วรศิลป์)
ตําแหนํง ครู
ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นายภัทรคุณ บุญดุฉาว)
ตําแหนํง ครู
ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นางสาวศรีนวล ขิระนะ)

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

ตําแหนํง ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝุายบุคคล

ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายรัชพล ครุฑหลวง)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ

(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

279

ชื่อโครงการ
การจ๎างบุคลากรและลูกจ๎างชั่วคราว
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวลําใย ทองใบ
ลักษณะโครงการ
โครงการใหมํ โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ …………
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ …………
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 4
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ …………
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 1 ด๎านความปลอดภัย
ข๎อที่ 2 ด๎านโอกาส
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
Q2 Quality of Teacher ครูผู๎สอนคุณภาพ
Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
ข๎อที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
ข๎อที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยทุกรูปแบบ
สามารถปรับตัวกับโรคอุบัติใหมํ พัฒนาความเข๎มแข็งของระบบการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน และจัดสภาพแวดล๎อม
ข๎อที่ 4 สํงเสริมและพัฒนาครู ให๎เป็นครูยุคใหมํและมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
กลุ่มบริหาร
งานบุคคล
1.หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559 ที่เน๎น
ให๎ส ถานศึกษามีมาตรฐาน ประกอบด๎วย คุณภาพของผู๎ เรียน กระบวนการบริหารการจัดการของผู๎ บริหาร
สถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ และระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี

280

ประสิทธิภาพและจุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ด๎านครู เพื่อแก๎ปัญหาครูไมํครบชั้น สอนไมํ
ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวั ญ และกํ าลั ง ใจ จึง มี ค วามจํา เป็ นที่ ต๎ องมี ก ารสํ งเสริ ม สนั บ สนุน ให๎ มี ก าร
พัฒนาการเรียนการสอนในการแก๎ปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรสนับสนุนด๎านตําง ๆ ของโรงเรียน ฝุาย
บริหารงานบุคคลจึงได๎จัดทําโครงการการจ๎างบุคลากรและลูกจ๎างชั่วคราวขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนครูและลูกจ๎างชั่วคราว
2.2. เพื่อให๎การจัดการเรียนการสอนให๎กับนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3. เพื่อโรงเรียนมีความสะอาดเรียบร๎อยและปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
3.เป้าหมาย
3.11. เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.12 ลูกจ๎างชั่วคราว ตําแหนํงครู จํานวน 10 คน (ภาษาจีน 1 คน ภาษาญี่ปุน 2 คน สังคม
ฯ 2 คน คณิตศาสตร์ 2 คน แนะแนว 1 คน และคอมพิวเตอร์ 2 คน)
3.1.13 ลูกจ๎างชั่วคราว จํานวน 7 คน (นักการภารโรง 2 คน แมํบ๎าน 4 คน พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 1 คน)
3.12. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.12 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให๎กับนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3.2.13 โรงเรีย นมีความสะอาดเรียบร๎อยและปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ตํอ
นักเรียน
4.วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
- วางแผนสํารวจจํานวนข๎าราชการครูและบุคลากรตามเกณฑ์
ก.ค.ศ.และคํานวณจํานวนการขาดเกณฑ์/เกินเกณฑ์
- ประสานงานการจัดการเรียนการสอนกับกลุํมบริหารวิชาการ
- ประเมินผลงานลูกจ๎างชั่วคราวตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

สิงหาคม 2564

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

สิงหาคม 2564
กันยายน 2565

นางสาวศรีนวล ขิระนะ
นางสาวศรีนวล ขิระนะ
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กิจกรรม/ขั้นตอน
กําหนด
ขั้นดาเนินการ (DO)
- ตํอสัญญาลูกจ๎างชั่วคราวที่ผํานเกณฑ์การประเมินตามจํานวน
การขาดเกณฑ์
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
-ประเมินผลงานงานลูกจ๎างชั่วคราวตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
ขั้นรายงาน (ACTION)
- สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564–
กันยายน 2565

นางสาวลําใย ทองใบ

กันยายน 2565

นายรัชพล ครุฑหลวง
นายรัชพล ครุฑหลวง

กันยายน 2565

5.กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินบํารุงการศึกษา (คําจ๎างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ)
เงินบํารุงการศึกษา (คําสอนคอมพิวเตอร์)
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
2,852,204.-

718,956.1,209,390.123,858.บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
งบบุคลากร

กิจกรรมสาคัญ

ประเภทงบประมาณ

เงินเดือน
และคําจ๎าง

การจ้างบุคลากรและลูกจ้างชั่วคราว
- ตํอสัญญาลูกจ๎างชั่วคราวที่ผํานเกณฑ์การ
ประเมินตามจํานวนการขาดเกณฑ์

อุดหนุนรายหัว

718,956

บํารุงการศึกษา

1,209,390

บํารุงการศึกษา

123,858

2,852,204

2,852,204

จัดจ๎างลูกจ๎างชั่วคราวที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ
จัดจ๎างลูกจ๎างชั่วคราวสอนรายวิชา
คอมพิวเตอร์
รวมงบดาเนินการ
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6. การประเมินผล
วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ
6.1.1 ลูกจ๎างชั่วคราว ตําแหนํงครู จํานวน 10 คน
(ภาษาจีน 1 คน ภาษาญี่ปุน 2 คน สังคมฯ 2
คน คณิตศาสตร์ 2 คน แนะแนว 1 คน และ
คอมพิวเตอร์ 2 คน)
6.1.2 ลูกจ๎างชั่วคราว จํานวน 7 คน (นักการภารโรง 2
คน แมํบ๎าน 4 คน พนักงานรักษา
ความปลอดภัย 1 คน)
6.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ
6.2.1 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให๎กับนักเรียน
เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
6.2.2 โรงเรียนมีความสะอาดเรียบร๎อยและปลอดภัย มี
บรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ตํอนักเรียน

แตํงตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

แบบประเมินลูกจ๎าง
ชั่วคราว

-การกรอกข๎อมูล
เกณฑ์การสอน
-สังเกตและแบบ
บันทึกเวร

เกณฑ์การสอนตามที่
ก.ค.ศ. กําหนด
แบบบันทึกเวรประจําวัน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
7.2 โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่เอื้อตํอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวลําใย ทองใบ)
ตําแหนํง ครู

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรีนวล ขิระนะ)
ตําแหนํง ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝุายบุคคล
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ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

(นายรัชพล ครุฑหลวง)

ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

รองผู๎อํานวยการโรงเรียน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ

(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และระบบสารสนเทศ และ
ระบบควบคุมภายใน เพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ..............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2.2
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 4 ด๎านประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q4 Quality of School โรงเรียนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
แผนงานและงานประกันคุณภาพ
1. หลักการและเหตุผล
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นระบบที่สถานศึกษาสร๎างความมั่นใจแกํผู๎รับบริการ ทั้ง
ผู๎เรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรหรือสถานประกอบการที่รับผู๎เรียนเข๎าศึกษาตํอหรือทํางาน วํา
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพได๎ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด ผู๎สําเร็จการศึกษามีความรู๎
ความสามารถ มีทักษะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากําหนด และสังคมคาดหวัง
สามารถดํารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข รวมทั้งสร๎างประโยชน์ให๎แกํครอบครัวและชุมชน ตามความ
เหมาะสม ด๎วยการบริหารจัดการที่คุณภาพ ทั้งองค์กรโดยใช๎หลักการมีสํวนรํวม บุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะ
ครูและผู๎บริหารตระหนักถึงเปูาหมาย คือ ผลประโยชน์ที่เกิดกับผู๎เรียนเป็นอันดับแรก ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา จึงเป็นกลไกสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่
ผู๎เกี่ยวข๎องสามารถตรวจสอบได๎ และถูกกําหนดให๎สถานศึกษาทุกแหํงต๎องดําเนินการตามที่กําหนดไว๎ใน
พระราชบัญญัติการบัญญัติการศึกษาแหํงาติ และประกาศกฎกระทรวง
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ดังนั้ น งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุํ มบริหารงานวิช าการ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
ตระหนักถึงความสําคัญ จึ งจัดทําโครงการนี้ ขึ้น พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให๎ มี
ความก๎าวหน๎า สามารถสร๎างความมั่นใจให๎กับนักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนได๎
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมให๎สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.2 เพื่อสํงเสริมให๎สถานศึกษามีการจัดทํารายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางเป็นระบบ
2.3 เพื่อสํงเสริมการจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2.4 เพื่อสํงเสริมให๎สถานศึกษามีความพร๎อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาและสามารถนําไปปรับปรุง
พัฒนาตํอไปได๎
2.5 เพื่อให๎โรงเรียนมีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามมาตรฐานที่กําหนด และ
เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน วําด๎วยการการกําหนดมาตรฐาน การควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ข๎อ 6
2.6 เพื่อให๎โรงเรียนสามารถรายงานผลการควบคุมภายในตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ตลอดทั้งมีการ
ดําเนินการ ตามแผนการปรับปรุง และมีการติดตามผลเป็นไปตามงวดระยะเวลาอันเหมาะสม
2.7 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของหนํวยตรวจสอบภายในของโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพ
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

286

3.2.2 มีการนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกและภายในสถานศึกษาไปใช๎
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
3.2.3 สามารถจัดทํารายงานประจําปี รายงานสารสนเทศ รายงานควบคุมภายใน เพื่อรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาได๎ตรงตามกําหนดเวลา
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ระบบสารสนเทศ
และระบบควบคุมภายใน
2. กําหนดบทบาทหน๎าที่ในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการและวางแผนการดําเนินงาน
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

ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2564

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์
นางสาวละออง คิมอิ๋ง
นายไพบูลย์ พละกสิกร
นางสาวนภาพร สิงห์รา

กุมภาพันธ์ 2565 – นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์
สิงหาคม 2565
นางสาวละออง คิมอิ๋ง
นายไพบูลย์ พละกสิกร
นางสาวนภาพร สิงห์รา
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กิจกรรม/ขั้นตอน
8. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรวบรวมผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
นิเทศและประเมินผลการดําเนินงานของงานทุกฝุาย
และทุกกลุํมสาระฯ จากการแสดงผลงาน
ขั้นรายงาน (ACTION)
1. สรุปและประเมินโครงการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ

ระยะเวลา

กันยายน 2565

กันยายน 2565

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 จัดทารายงาน
- เข๎าเลํมรายงาน
กิจกรรมที่ 2 จัดแสดงผลงานรับการ
นิเทศติดตาม
- ปูายจัดแสดงผลงาน
- วัสดุ/อุปกรณ์ตกแตํงการจัด
สถานที่รับการประเมิน
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

ประเภทงบประมาณ

14,000
14,000

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์
นางสาวละออง คิมอิ๋ง
นายไพบูลย์ พละกสิกร
นางสาวนภาพร สิงห์รา
นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์
นางสาวละออง คิมอิ๋ง
นายไพบูลย์ พละกสิกร
นางสาวนภาพร สิงห์รา

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

อุดหนุนรายหัว

5,000

อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว

3,000

14,000

8,000

6,000
6,000
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6. การประเมินผล
ตัวบํงชี้ความสําเร็จ
วิธีการ
- ร๎อยละของความสําเร็จในการกําหนดมาตรฐาน
- สอบถาม
การศึกษา
- ร๎อยละของโครงการที่ได๎ดําเนินการตามแผนพัฒนา - รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ
- ร๎อยละของการจัดทําข๎อมูล สารสนเทศ
- สอบถาม

เครื่องมือ
- แบบสอบถาม
- รายงานผลโครงการ
- แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นระบบที่เป็นมาตรฐาน มีข๎อมูลสารสนเทศที่
นําเชื่อถือและนําไปใช๎ประโยชน์ได๎ มีระบบควบคุมภายในมีมาตรฐานเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผํนดิน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2565
 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 ...............
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q4 Quality of School โรงเรียนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐาน ทันสมัย เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
แผนงานและงานประกันคุณภาพ
1. หลักการและเหตุผล
กระบวนการวางแผนเป็ น การกําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององค์กร เน๎น
กระบวนการและจุดมุํงหมายรวมที่หนํวยงานหรือองค์กรมุํงหวังให๎เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะชํวยให๎การ
บริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ
พ.ศ.2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐ จึงได๎เน๎นให๎หนํวยงานภาครัฐมีการใช๎แผนกลยุทธ์ของสํวนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน
เพื่อให๎ทุกหนํวยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได๎
ทั้งนี้ เพื่อให๎ การดําเนิ น งานพร๎ อมรับกั บความเปลี่ ยนแปลงและตํอเนื่อง โรงเรียนจึงต๎องมีการจัดทํ า
แผนปฏิบัติการประจําปี 2565 ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เพื่อ
เป็นการกําหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน รวมทั้งการกําหนดวิธีการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุดไว๎ลํวงหน๎า แผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการนํากลยุทธ์ไปสูํการ
ปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว๎และนําไปสูํเปูาหมายเดียวกัน คือความสําเร็จอยํางมีประสิทธิภาพ
จากความสํ าคัญดังกลํ าว จึ งได๎จั ดทําโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 ของ
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม มีกรอบและแนวทางใช๎ในการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย
สอดคล๎องกับความต๎องการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่อให๎การดําเนินงานตามโครงการของแตํละฝุาย กลุํมสาระการเรียนรู๎ และงานตํางๆของโรงเรียน
เป็นไปอยํางมีระบบ ระเบียบและสนองตํอนโยบาย
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ร๎อยละ 100 ของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง มีสํวนรํวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2565
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม มีแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการศึกษา ได๎สอดคล๎องกับความต๎องการของนโยบายโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิจิตร
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. วางแผนการจัดทําปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
2565
2. แตํงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 2565
ขั้นดาเนินการ (DO)
- ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมที่ 2 จัดทํารูปเลํมแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2565

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์
นางสาวอัญชลี มํวงแจํม

ตุลาคม 2564
นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์
ถึง พฤศจิกายน 2564 นางสาวอัญชลี มํวงแจํม
และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง
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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

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2565
ถึง ธันวาคม 2565

นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์
นางสาวอัญชลี มํวงแจํม

ธันวาคม 2565

นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์
นางสาวอัญชลี มํวงแจํม

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2565
กิจกรรมที่ 2 จัดทารูปเล่มแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ 2565
- กระดาษและหมึกพิมพ์ Canon
อุดหนุนรายหัว
1,980
- คําเข๎าเลํม (85x12 เลํม)
อุดหนุนรายหัว
1,020
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
3,000
1,020
1,980
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6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการ
ร๎อยละ 100 ของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง มีสํวนรํวมในการ - ประเมินความพึงพอใจ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
2565
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม มีแผนปฏิบัติการ
- ประเมินความพึงพอใจ
ประจําปีงบประมาณ 2565 เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการศึกษา โดยผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องความพึง
พอใจระดับดีขึ้นไป

เครื่องมือ
แบบสํารวจความพึงพอใจ

แบบสํารวจความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สามารถจัด สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ให๎สอดคล๎องกับ
นโยบาย ของกระทรวง และสํานักงานเขตพื้นที่ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
7.2 เปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)

ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

รองผู๎อํานวยการโรงเรียน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ

(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
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
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
ข๎อที่ 4 ด๎านประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
Q2 Quality of Teacher ครูผู๎สอนคุณภาพ
Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
Q4 Quality of School โรงเรียนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังให๎ผู๎เรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีด๎านคุณธรรม
จริยธรรม คํานิยมที่พึงประสงค์และมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากล และสํงเสริมการเลือกศึกษาตํอเพื่อ
การมีงานทํา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยทุกรูปแบบ
สามารถปรับตัวกับโรคอุบัติใหมํ พัฒนาความเข๎มแข็งของระบบการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน และจัดสภาพแวดล๎อมที่มีเหมาะสมตํอสุขภาวะที่ดี
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐาน ทันสมัย เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษา
กลุ่มบริหาร
แผนงานและประกันคุณภาพ
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1. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ นั้น มีความมุํงหมายที่จะจัดการเพื่อพัฒนาคน
ไทยให๎ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ เป็ น คนดี มี ค วามสามารถและอยูํ รํ ว มกั บ สั ง คมได๎ อ ยํ า งมี ค วามสุ ข โดย
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเงื่อนไขและหลักการในการปฏิรูปโดยยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตั ดสินใจ ให๎
บุคคลหลายฝุายเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึ กษา กระจายอํานาจการบริหารจัดการด๎ านวิชาการ งบประมาณ
บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป ให๎เขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบ และมีการกําหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบที่
สามารถตรวจสอบได๎ โรงเรียนจึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจปกครอง ดูแล บํารุง รักษา ใช๎และจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์ที่มีผู๎บริจาคให๎โดยได๎รับความเป็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด๎วยเหตุดังกลําวโรงเรียน
จึงต๎องปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให๎สอดคล๎องกับหลักการกระจายอํานาจ เน๎นการบริหารโดยใช๎โรงเรียน
เป็นฐาน (SBM) เปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาบุคลากรทุกกลุํมให๎มี
ความรู๎ ความสามารถในการบริ ห ารจั ดการ การจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงาน การใช๎เทคโนโลยี สร๎า ง
เครือขํายการเรี ยนรู๎อยํ างกว๎างขวาง ทําการบริห ารจัดการความรู๎อยํางมีประสิ ทธิภาพ จัดบรรยากาศภายใน
โรงเรียนให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ โดยมีเปูาหมายสําคัญอยูํที่การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเป็นสําคัญ
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของโรงเรียนให๎มีความเข๎มแข็งทุกด๎าน
2.2 เพื่อเปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐานสากล
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ร๎อยละ 90 ของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางเป็นมาตรฐานสากล
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4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกับผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎อง
ขั้นดาเนินการ (DO)
- ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
อยํางมีประสิทธิภาพตามกรอบนโยบายและความจําเป็น
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

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์
และกลุํมงานแผนงาน

ตุลาคม 2564
ถึง กันยายน 2565

นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์
และผู๎สํวนเกี่ยวข๎อง

ตุลาคม 2564
ถึง กันยายน 2565

นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์

กันยายน 2565

นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์

1,643,868
1,643,868

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กิจกรรมและคาชี้แจง
งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพตาม
กรอบนโยบาย
- รายการตามความจําเป็นของ
อุดหนุนรายหัว
1,643,868
กิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
1,678,104
1,643,868
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

ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายไพศาล ศิวเวทพิกุล)

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
โรงเรียนธนาคารสระหลวงพิทยาคม
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเพชร โตเมศร์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ □ โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2 6
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1
◻ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ 1
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q1 Quality of Student นักเรียนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังให๎ผู๎เรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีด๎านคุณธรรม
จริยธรรม คํานิยมที่พึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
1. หลักการและเหตุผล
ธนาคารเป็นสถาบันการเงินแหํงหนึ่งที่เข๎ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนเราเพราะธนาคารเป็น
สถานที่รับฝาก – ถอนเงิน การออมทรัพย์โดยการฝากเงินไว๎กับธนาคารเป็นการสร๎างนิสัยในการประหยัดอดออม
โรงเรี ย นธนาคารสระหลวงพิทยาคม เป็นธนาคารจําลอง ที่ดําเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียนมีครู อาจารย์ และพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นที่ปรึกษา มีนักเรียนเป็นกําลังสําคัญใน
การขับเคลื่อน โดยนักเรียนผู๎ปฏิบัติงานในโรงเรียนธนาคาร เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มี
ความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดีซึ่งเจ๎าหน๎าที่ของธนาคารโรงเรียนประกอบด๎วยนักเรียนเป็นผู๎ปฏิบัติงาน
ทําหน๎าที่ผู๎จัดการ พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี พนักงานติดตํอ และพนักงานลงรายการ
โรงเรียนธนาคารสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักบริหารจัดการการใช๎เงิน มีทักษะและเปูาหมายที่ชัดเจนใน การ
ออม เห็ น คุณคําของการออม มีทักษะในการบริห ารงบประมาณ รู๎จั กคุณ คําของเงินและสิ่ งของ มีวิธีคิดที่จ ะ
พิจารณาในการใช๎เงิน รู๎จักการออม รู๎จักกระบวนการออมเงิน สามารถนํากระบวนการตํางๆดังกลําวข๎างต๎นไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางเหมาะสมกับวัย รู๎จักการใช๎เงินให๎เป็นประโยชน์มากที่สุด อันจะสํงผลให๎ การ
ดําเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพ และยังรู๎จักฝึกงาน ทํางานเป็น ทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ โรงเรียนธนาคารจึง
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เป็ นเปู าหมายที่ให๎นั กเรี ยนที่เป็ นเจ๎ าหน๎าที่ได๎ ฝึกงานในภาคปฏิบัติ จริงคุ๎นเคยกับระบบการเงินจริง ในรู ปแบบ
ธนาคาร
2.วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให๎นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวมในการรู๎จักประหยัด อดออม และสามารถดํารงชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.2 เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทํางาน สามารถนําไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวันได๎
2.3 เพื่อให๎นักเรียนเป็นผู๎มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียรพยายาม ขยัน
อดทน ละเอียด รอบคอบในการทํางาน และเสียสละเพื่อสํวนรวม
2.4 เพื่อให๎นักเรียนได๎ฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการทํางานอยํางมีขั้นตอน
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ร๎อยละ 90 นักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมเข๎ารํวมโครงการโรงเรียนธนาคาร
3.1.2 ร๎อยละ 100 ของนักเรียนที่ปฎิบัติงานโรงเรียนธนาคารมีทักษะการบริหาร การบริการ
และการทํางานอยํางมีขั้นตอนได๎รับประสบการณ์จากกระบวนการทํางานของโรงเรียนธนาคาร
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมมีนิสัยรักการออม
3.2.2 นักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะการบริหาร การบริการ และการทํางานอยําง
มีขั้นตอน ได๎รับประสบการณ์จากกระบวนการทํางานของธนาคารโรงเรียน
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เสนอโครงการ ขออนุมัติโครงการ
1. จัดทําแนวปฏิบัติ
ขั้นดาเนินการ (DO)
1. ดําเนินการให๎บริการโรงเรียนธนาคาร
2. จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาปรับปรุงโรงเรียนธนาคาร

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นางสาวเพชร โตเมศร์

พฤศจิกายน 2564
–
กันยายน 2565

นางสาวเพชร โตเมศร์
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ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- ประเมินผลการดําเนินงานตามกิจกรรม
ขั้นรายงาน (ACTION)
- สอบถามความพึงพอใจในการ
- ดําเนินโครงการ

นางสาวเพชร โตเมศร์
สิงหาคม 2565
นางสาวเพชร โตเมศร์
กันยายน 2565

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินบํารุงการศึกษา
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
5.5 อื่นๆ
รวมงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 สํงเสริมการออม
- กระดาษการ์ดสี120 แกรม เอ4
- แฟูมตราช๎าง 3นิ้ว
- กระดาษ เอ4 80 แกรม
- หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์
- ของรางวัล
- กระดาษการ์ดขาว
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงโรงเรียนธนาคาร
- บอร์ดสติ๊กเกอร์ติดกระจก
- ซํอมแซมอุปกรณ์สํานักงาน
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

ประเภทงบประมาณ

10,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว

660
445
550
1,000
2,000
345

อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว

3,000
2,000
10,000
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6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการ
1.การปลูกจิตสํานึกให๎นักเรียนเห็นคุณคําของเงินและ 1. สอบถาม สัมภาษณ์
รู๎จักประหยัดอดออม
2. ประเมินโครงการ
2.สร๎างกระบวนการทํางาน การฝึกปฏิบัติงานจริงในการ
ทํางานธนาคารให๎กับนักเรียนที่สนใจ

เครื่องมือ
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวมในการรู๎จักประหยัด อดออม และสามารถดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
7.2. นักเรียนมีความรู๎ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทํางาน สามารถนําไปใช๎
ในชีวิตประจําวันได๎
7.3. นักเรียนเป็นผู๎มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน
ละเอียด รอบคอบในการทํางาน และเสียสละเพื่อสํวนรวม
7.4. นักเรียนได๎ฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการทํางานอยํางมีขั้นตอน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวเพชร โตเมศร์ )
ตําแหนํง ครูชํานาญการ
ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นายรัชพล ครุฑหลวง)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)
ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ

(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

301

โครงการ
สนับสนุนคําเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวิลาสินี อําพันพงษ์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 4 ด๎านประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎พัฒนาให๎เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งกําหนดให๎จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมแหํงความเป็นคนไทยในการดํารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข
เพื่อให๎นักเรียนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย โรงเรียนจึงได๎จัดทําโครงการสนับสนุน
คําเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนนี้ขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐที่ให๎นักเรียนมีโอกาสทาง
การศึกษาเทําเทียมกัน และอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจํายเงินคําเครื่องแบบนักเรียน และคําอุปกรณ์การเรียนให๎กับนักเรียน
2.2 เพื่อนักเรียนได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาคโดยไมํเสียคําใช๎จําย ลดภาระของผู๎ปกครอง
ตามนโยบายของรัฐ
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3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคนได๎รับเงินคําเครื่องแบบนักเรียน และคําอุปกรณ์การเรียนตามจํานวนที่ได๎รับ
จัดสรร
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนที่พร๎อมสําหรับการเรียนรู๎
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขัน้ ตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินงานรํวมกับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง
ขั้นดาเนินการ (DO)
- ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 จํายเงินคําอุปกรณ์การเรียน
กิจกรรมที่ 2 จํายเงินคําเครื่องแบบนักเรียน
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- กํากับติดตามการใช๎จํายเงินคําเครื่องแบบนักเรียน
และคําอุปกรณ์การเรียน
ขั้นรายงาน (ACTION)
- สรุปผลการใช๎จํายเงินคําเครื่องแบบนักเรียน และคํา
อุปกรณ์การเรียน
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินคําจัดการเรียนการสอน
5.2 เงินคําอุปกรณ์การเรียน
815,410
5.3 เงินคําเครื่องแบบนักเรียน
872,940
5.4 เงินบํารุงการศึกษา
5.5 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ 1,688,350

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นางวิลาสินี อําพันพงษ์

ตุลาคม 2564
ถึง กันยายน 2565

นางวิลาสินี อําพันพงษ์

ตุลาคม 2564
ถึง กันยายน 2565

นางวิลาสินี อําพันพงษ์

กันยายน 2565

นางวิลาสินี อําพันพงษ์

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กิจกรรมและคาชี้แจง
ประเภทงบประมาณ
การใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ค่าอุปกรณ์การเรียน
คําอุปกรณ์การเรียน
กิจกรรมที่ 2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน คําเครื่องแบบนักเรียน
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์
815,410
872,940
1,688,350

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการ
เครื่องมือ
นักเรียนทุกคนได๎รับเงินคําเครื่องแบบนักเรียนและ - ตรวจสอบ
- บันทึกการจํายเงิน
คําอุปกรณ์การเรียน
- ติดตามการดําเนินงาน - รายงานผลกิจกรรม
นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมิน
ที่พร๎อมสําหรับการเรียนรู๎

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนมีโอกาสได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาคโดยไมํเสียคําใช๎จําย ลดภาระของ
ผู๎ปกครองตาม นโยบายของรัฐ
7.2 นักเรียนทุกคนได๎รับเงินคําเครื่องแบบนักเรียน และคําอุปกรณ์การเรียน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางสาววรัญญา เล็กประเสริฐสุข)

(นางวิลาสินี อําพันพงษ์ )

หัวหน๎างานการเงิน

ครูชํานาญการพิเศษ
ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายรัชพล ครุฑหลวง)

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

รองผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

หัวหน๎างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
สาธารณูปโภค
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวิลาสินี อําพันพงษ์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ
 โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
สนองมาตรฐานการศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบํงชี้ยํอยที่ 2
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ยํอยที่ ...............
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 4 ด๎านประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐานเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารสถานศึกษาเพื่อจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพภายใต๎ข๎อจํากัดตําง ๆ ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไมํได๎ เพื่ออํานวยความสะดวกให๎กับนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน จึงมีความจําเป็นต๎องอาศัย
ระบบสาธารณูปโภคด๎านตํางๆ ดังนี้ ไฟฟูา น้ําประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอินเทอร์เนต มาชํวยในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ดังนั้น โรงเรียนจึงได๎จัดทําโครงการสาธารณูปโภค เพื่อจัดสรรงบประมาณในการใช๎จํายคําสาธารณูปโภค
ภายในโรงเรียน และเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นคําใช๎จํายสําหรับคําสาธารณูปโภคได๎อยํางเพียงพอ
2.2 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย (ผลผลิต : outputs)
3.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนจัดสรรงบประมาณเพียงพอสําหรับจํายคําสาธารณูปโภค
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3.2 เชิงคุณภาพ
การใช๎จํายเงินงบประมาณของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
1. เขียนแผนงานกิจกรรม
2. นําเสนอเพื่อขออนุมัติกิจกรรม
3. วางแผนการดําเนินงานรํวมกับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง
ขั้นดาเนินการ (DO)
- ดําเนินกิจกรรมที่ได๎รับการอนุมัติ
จํายคําสาธารณูปโภค (คําไฟฟูา คําน้ําประปา
คําโทรศัพท์ คําไปรษณีย์ คําอินเทอร์เนต)
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- กํากับติดตามการใช๎จํายเงินจํายคําสาธารณูปโภค
ขั้นรายงาน (ACTION)
- สรุปผลการใช๎จํายเงินจํายคําสาธารณูปโภค
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินคําจัดการเรียนการสอน
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินบํารุงการศึกษา
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นางวิลาสินี อําพันพงษ์

ตุลาคม 2564
ถึง กันยายน 2565

นางวิลาสินี อําพันพงษ์

ตุลาคม 2564
ถึง กันยายน 2565
กันยายน 2565

นางวิลาสินี อําพันพงษ์

1,285,000
1,285,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

นางวิลาสินี อําพันพงษ์
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กิจกรรมและคาชี้แจง
การใช้งบประมาณ
จ่ายค่าสาธารณูปโภค
1. คําไฟฟูา
2. คําน้ําประปา
3. คําโทรศัพท์
4. คําไปรษณีย์
5. คําอินเทอร์เนต

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

ประเภทงบประมาณ
คําจัดการเรียนการสอน

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
นักเรียน และบุคลากร ได๎รับบริการ
ด๎านสาธารณูปโภคอยํางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ

-

1,000,000
110,000
10,000
15,000
150,000

-

1,285,000

วิธีการ
- สอบถาม

-

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน ได๎รับบริการสาธารณูปโภคอยํางเพียงพอ
7.2 การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางสาววรัญญา เล็กประเสริฐสุข)

(นางวิลาสินี อําพันพงษ์ )

หัวหน๎างานการเงิน

ครูชํานาญการพิเศษ
ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายรัชพล ครุฑหลวง)

(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

รองผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

หัวหน๎างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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โครงการ
สํงเสริม สนับสนุนงานบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางศิริพร เมืองทอง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
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
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข๎อที่ 3 ด๎านคุณภาพ
ข๎อที่ 4 ด๎านประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.พิจิตร Q3 Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ
Q4 Quality of School โรงเรียนคุณภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํมาตรฐานสากล และสํงเสริมการเลือกศึกษาตํอเพื่อ
การมีงานทํา
กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมและพัฒนาครู บุคลากรสูํความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐาน ทันสมัย เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหาร
งานงบประมาณ
1.หลักการและเหตุผล
ด๎วยโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม มีความจําเป็นต๎องใช๎วัสดุ – และซํอมแซมอุปกรณ์/ครุภัณฑ์/สิ่งกํอสร๎าง เพื่อ
รองรับการใช๎งานของบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู๎ปกครอง และบุคคลที่มาขอใช๎อาคารสถานที่ และเพื่อให๎กลุํมงานทั้ง 4
กลุํมงานมีพัสดุไว๎ใช๎โดยไมํขาดแคลน กลุํมงานพัสดุและบริหารสินทรัพย์มองเห็นความสําคัญดังกลําว จึงได๎จัดทําโครงการ
จัดซื้อจัดจ๎าง ซํอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งกํอสร๎าง เพื่อรองรับภารกิจดังกลําวข๎างต๎น โดยใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุน ใน
หมวดงบดําเนินงาน ดังรายละเอียดการใช๎งบประมาณ
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎มีวัสดุ/อุปกรณ์/ ครุภัณฑ์/สิ่งกํอสร๎าง เพียงพอตํอการใช๎งาน
2.2 เพื่อสนับสนุนให๎การบริหารงานของโรงเรียนดําเนินการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
คุ๎มคํา 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

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

ระยะเวลา

1 ต.ค. – 10
ต.ค.2565

1 ต.ค. 2564–
30 กันยายน
2565
30 กันยายน
2565

ผู้รับผิดชอบ

ผลที่เกิดขึ้น

ศิริพร
จุฬารัตน์
จรรยาลักษณ์
ชฎาพร
ชิณ
กัลยา
จัดซื้อ
ตามระเบียบพัสดุ

ทราบนโยบายให๎สนอง
กลยุทธ์ของโรงเรียน
และทิศทางการศึกษา
ในอนาคต

คณะกรรม
การตรวจรับพัสดุ

ข๎อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงาน

ได๎รับพัสดุที่มี
คุณลักษณะตาม
ต๎องการ
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ขั้นตอน
ขั้นรายงาน (ACTION)
1.สรุปและประเมินโครงการ
2.จัดทํารายงานโครงการฯ นําเสนอฝุายบริหาร

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

30 กันยายน
2565

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
354,856
5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5.3 เงินระดมทรัพยากร
5.4 เงินรายได๎สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับ 354,856
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

ประเภทงบประมาณ

อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว

หัวหน๎า
โครงการ

ผลที่เกิดขึ้น
สรุปและประเมิน
โครงการและแนวทาง
พัฒนา

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณจาแนกตามรายการและกิจกรรม
ค่าตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ/ครุภัณฑ์

2356
10,000
50,000
48,000
25,000
79,500
50,000
15,000
20,000
12,000
13,000
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12. สาระภาษาไทย
13. สาระศิลปะ
14. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
15. สาระสังคมศึกษาฯ
16. งานแนะแนว

9,000
6,000
5,000
9,000 บาท
1,000 บาท
354,856

อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- โรงเรียนมีวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ในการทํางานและจัดการเรียนการ
สอนครบตามความต๎องการ

วิธีการประเมิน
ตอบแบบสอบถาม

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวําจะได๎รับ
7.1 ผู๎ปกครอง ครู บุคลากร และนักเรียนมีความพึงพอใจที่ได๎รับการบริการร๎อยละ 80
7.2 มีวัสดุ/อุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ เพียงพอตํอการใช๎งาน
ลงชื่อ…………………………………ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นางศิริพร เมืองทอง)

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์)

ตําแหนํง หัวหน๎างานพัสดุ

ตําแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………ผู๎เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ

(นายรัชพล ครุฑหลวง)
รองผู๎อํานวยการโรงเรียน

(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
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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 2565
การดําเนินการในลักษณะดังกลําวจะดําเนินการตามหลักการวัดผลประเมินผล ที่เน๎นผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานเป็นสําคัญ โดยวัดผลให๎ครอบคลุมด๎านคุณภาพของผู๎เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู๎บริหารสถานศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ และ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลและกลยุทธ์ทั้ง 6
ด๎าน โดยจะทําการวัดผลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ในแตํละโครงการและสรุปผลการดําเนินโครงการในด๎าน
ผลผลิต ผลลัพธ์ ปัญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะ เป็นรายไตรมาส เพื่อนําไปใช๎เป็นข๎อมูลในการบริหารจัด
การศึกษาให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
ผู้เสนอ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้ติดตามโครงการ

สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนางานกลุํมบริหารวิชาการ

นางนิศารัตน์ ยกให๎

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

การแขํงขันมหกรรมความสามารถกิจกรรมทางวิชาการ

นางนิศารัตน์ ยกให๎

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

นายทรงยศ สกุลยา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา

นายทรงยศ สกุลยา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

นําเสนอผลงานห๎องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นายทรงยศ สกุลยา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

ศูนย์การเรียนรู๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

นางสาวอัมพร สารวัตร

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

สํงเสริมความเป็นเลิศ
จัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายโครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล

นางสาวปริณดา วิเศษผล ต.ค. 64 - ก.ย. 65
นางสาวอัมพร สารวัตร ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร
ฝุายบริหาร

นางสาวปริณดา วิเศษผล ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผู้เสนอ

เด็ก 'TCAS65'
พัฒนางานวัดผลและประเมิน

นายณฐกร สุขเกษม
นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร

สํงเสริมและพัฒนากิจกรรมแนะแนว
ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
สํงเสริมอัจฉริยภาพด๎านคณิตศาสตร์
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ

ระยะเวลา
ผู้ติดตามโครงการ
ดาเนินการ
ฝุายบริหาร
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

นางสาวศรีนวล ขิระนะ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

นายทรงยศ สกุลยา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

นายทรงยศ สกุลยา
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
นางอรกัลยา จันทรสมบัติ ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร
ฝุายบริหาร

สุนทรียะทางด๎านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

นางกนกวรรณ บุญเสรฐ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

สํงเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ จีนและญี่ปุน

นางสาวสุพรรณี บุญเปี่ยม

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

สํงเสริมศักยภาพทักษะวิทยาศาสตร์

นางสาวละออง คิมอิ๋ง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

นายบุญรอด ชูเมือง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

สํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท๎องถิ่น

นางสาวณัฐวดี กุตนันท์
นายเอกภพ อัสสะวะ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคาม ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

สํงเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาเพื่อการแขํงขัน
สํงเสริมการแขํงขันกีฬา กรีฑาภายในโรงเรียน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมํ สาระ
การเรียนรู๎สุขศึกษาฯ
พัฒนาและสํงเสริมทักษะภาษาไทย
เพิ่มประสิทธิภาพการให๎บริการสื่อสารสนเทศและแหลํง
เรียนรู๎
สํงเสริมนิสยั รักการอํานและแสวงหาความรูด๎ ๎วยตนเอง
สํงเสริมการเรียนรู๎ห๎องเรียนนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์
สํงเสริมการเรียนรู๎ทักษะชีวิตและพัฒนาอาชีพ
สัปดาห์ห๎องสมุด
ทัศนศึกษา
การเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาด

นางลดาวัลย์ เถาวัลย์

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์
นางนิศารัตน์ ยกให๎

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65
นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร
ฝุายบริหาร
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ผู้เสนอ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้ติดตามโครงการ

สํงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน

นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

สํงเสริมระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน

นางกุลิสรา ครุฑหลวง
นายภัทรคุณ บุญดุฉาว

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

นายสัณห์ชัย สิริปยิ านนท์

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

นายชยุตพันธุ์ แจํมโภคนิษฐ์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไมํพึ่งยาเสพติด
งานรักษาวินัย แก๎ไขพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ของนักเรียน
และงานปูองกัน แก๎ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
อาหารกลางวันสําหรับนักเรียนทุนเสมอภาค
โรงเรียนปลอดขยะ

นางกุลิสรา ครุฑหลวง
นางสาวสุกัญญา หนูทอง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

นางวิไล ปานแสง

ฝุายบริหาร
ฝุายบริหาร

คลินิคสุขภาพ
พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์

นางสาวนันทวัน ดิสสงค์

ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ต.ค. 64 - ก.ย. 65

วันสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย

นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

การสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน

นางอัจฉรา ตุ๎มสุวรรณ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

หมวกนิรภัยใสํเต็มร๎อย

นายชัยณรงค์ ฉายศรี

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

ซํอมแซมยานพาหนะ และน้ํามันเชื้อเพลิง

นายชัยณรงค์ ฉายศรี

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

พัฒนาและปรับปรุงระบบมัลติมีเดียในโรงเรียน

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร
ฝุายบริหาร

พัฒนาระบบเสียงห๎องเรียนแหํงการเรียนรู๎
พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาเนื่องในสถานการณ์
การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ปรับปรุง ซํอมแซม ตกแตํงภูมิทัศน์โรงเรียน
พัฒนางานอํานวยการสูํการบริหารการจัดการเรียนการ
สอน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

นายภูเบศ ภวัตพิบูล

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

นายภูเบศ ภวัตพิบูล

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

นางเมวิกา นาศฤงคาร

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

นางสาวศรีนวล ขิระนะ
นางสาวลําใย ทองใบ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์
นางสาวนันทวัน ดิสสงค์

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

การจ๎างบุคลากรและลูกจ๎างชั่วคราว
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และระบบ
สารสนเทศ และ
ระบบควบคุมภายใน เพื่อการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา

314

ผู้เสนอ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้ติดตามโครงการ

โรงเรียนธนาคารสระหลวงพิทยาคม

นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

สนับสนุนคําเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน
สาธารณูปโภค
สํงเสริม สนับสนุนงานบริหารและการจัดการเรียนการ
สอน

นางสาวเพชร โตเมศร์
นางวิลาสินี อําพันพงษ์

ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร
ฝุายบริหาร

นางวิลาสินี อําพันพงษ์

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ฝุายบริหาร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
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ภาคผนวก
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คาสั่งโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
ที่ ๑๔๑ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ตามที่โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กําหนดจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เพื่อให๎สอดคล๎องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายของรัฐบาล โดยมีเปูาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ วิธีดําเนินการ รวมทั้งยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ ตามแนวทางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร
เพื่อให๎การดําเนินงานดังกลําวข๎างต๎นประสบความสําเร็จ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗
แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแตํงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้
๑.คณะกรรมการอานวยการ
มีหน๎าที่ให๎คําปรึกษา แนะนํา แก๎ปัญหา การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ให๎สําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ เปูาหมายที่ตั้งไว๎ ประกอบด๎วย
๑. นายชุมพล
๒. นายรัชพล
๓. นางสาวรัชนี
๔. นายไพศาล
๕. นางนิศารัตน์
๖. นางสาวศรีนวล
๗. นายภูเบศ
๘. นางสาวศรีนวล
๙. นางวิลาสินี
๙. นางสาวพรเพชร
๑๐. นางชุติรัตน์
๑๑. นางสาวอัญชลี

สุวิเชียร
ประธานกรรมการ
ครุฑหลวง
รองประธานกรรมการ
ชูเมือง
รองประธานกรรมการ
ศิวเวทพิกุล
รองประธานกรรมการ
ยกให๎
กรรมการ
ขิระนะ
กรรมการ
ภวัตพิบูล กรรมการ
ขิระนะ
กรรมการ
อําพันพงษ์
กรรมการ
สิงห์สังข์
กรรมการและเลขานุการ
แสงสุวรรณ์
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
มํวงแจํม
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
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-๒-

/๑.นางสาวอัญชลี

๒. คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕
มีหน๎าที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ของโรงเรียนให๎มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตอบสนองตํอนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. นายไพศาล
๒. นางสาวพรเพชร
๓. นางนิศารัตน์
๔. นางสาวศรีนวล
๕. นายภูเบศ
๖. นางวิลาสินี
๗. นางแสงอรุณ
๘. นายชยุตพันธุ์
๙. นางอัจฉรา
๑๐. นางกนกกวรรณ
๑๑. นางลําใย
๑๒. นายบูรณาการ
๑๓. นางสุกัญญา
๑๔. นางอารีวรรณ์
๑๕. นายชัยณรงค์
๑๙. นางสาวณิชกมล
๒๐. นางสาวณัฐวดี
๒๑.นางสาวนันทวัน
๒๒. นางสาวกุหลาบ
๒๓. นางศิริพร
๒๔. นางสาวสุพรรณี
๒๕. นางเมวิกา
๒๖. นางสาววรัญญา
๒๗. นางสาวเพชร
๒๘. นายชิณ
๒๙. นางสาวจรรยาลักษณ์
๓๐. นางสาวจุฬารัตน์
๓๑. นายทรงยศ
๓๒. นายภาณุวัฒน์
๓๓. นางสาวปริณดา

ศิวเวทพิกุล
สิงห์สังข์
ยกให๎
ขิระนะ
ภวัตพิบูล
อําพันพงษ์
เปี่ยมงาม
แจํมโภคนิษฐ์
ตุ๎มสุวรรณ
บุญเสรฐ
ทองใบ
จันทรวรชาต
กุสุโมทย์
แร็พพ์ส
ฉายศรี
มีศิริ
กุตนันท์
ดิสสงค์
ภูํผะกา
เมืองทอง
บุญเปี่ยม
นาคนฤคาร
มํวงวัดทํา
โตเมศร์
สละชุํม
เทียมศร
เกิดเพ็ง
สกุลยา
กุสุโมทย์
วิเศษผล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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-๓๓๔. นางนพรัตน์
๓๕. นางสาววัชรี
๓๖. นางสาวอัมพร
๓๗. นางลลิตา
๓๘. นางเครือมาส
๓๙. นางวิไล
๔๐. นางสาวลัฐิกานต์
๔๑. นางพรนภัส
๔๒. นางกุลสิ รา
๔๓. นางทิพพร
๔๔. นางสาวนารีรัตน์
๔๕. นางลดาวัลย์
๔๖. นางสุวรรณา
๔๗. นางสาวนภาพร
๔๘. นางสมจิตร
๔๙. นางสาวพรพรรษา
๕๐. นางสาวรัตนา
๕๑. นายชนาธิป
๕๒. นางสาวละออง
๕๓. นายภัทรคุณ
๕๔. นางสาวศลิษา
๕๕. นายจักรพงษ์
๕๖. นางอรกัลยา
๕๗. นายบุญรอด
๕๘. นายสัณห์ชัย
๕๙. นายไพบูลย์
๖๐. นายไพโรจน์
๖๑. นางละมัย
๖๒. นายเศรษฐ์พงศ์
๖๓. นายภีระเมศร์
๖๔. นายณวพงษ์
๖๕. นายสมภพ
๖๖. นายณฐกร

พันธ์กสิกร
สายโต
สารวัตร
เขียวแก๎ว
คําเขียน
ปานแสง
ฎารักษ์
พัฒนถาวร
ครุฑหลวง
ประยูรยิ้ม
วรศิลป์
เถาวัลย์
ธงไชย
สิงห์รา
กุลพัฒน์สุวรรณ
เชื้อวีระชน
พรายเพริด
ศรีสวัสดิ์
คิมอิ๋ง
บุญดุฉาว
ใจจะนะ
ชูเนียม
จันทรสมบัติ
ชูเมือง
สิริปิยานนท์
พละกสิกร
กองกี
ทุ๎ยแป
ศรีสารคาม
ประสิทธิเมธี มีช๎าง
นํวมพันธ์
วัดพาน
สุขเกษม

/๒.นางสาวปริณดา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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-๔๖๗. วําที่รต.หญิงศุภานัน
๖๘. นายรพีพัฒน์
๖๙. นางพเยาว์
๗๐. นายสนิท
๗๑. นางสาวชลทิชา
๗๒. นายจักรพันธ์
๗๓. นายเอกภพ
๗๔. นางสาวสุวรรณี
๗๕. นางสาวปาริฉตั ร
๗๖. นางสาวอาทิตตญา
๗๗. นางชุติรตั น์
๗๘. นางสาวอัญชลี

อยูํทิม
ชูเมือง
ศรีพงษ์
ดํามินเสก
ยศสอน
โพพริก
อัสสวะ
ภูํสอง
แก๎วศักดิ์
ศรีสวัสดิ์
แสงสุวรรณ์
มํวงแจํม

/๓.นายณฐกร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ

๓. คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕
มีหน๎าที่ พิจารณา เห็นชอบโครงการ/กิจกรรม และจัดสรรงบประมาณสําหรับใช๎ในการ
ดําเนินงาน ให๎สําเร็จตามวัตถุประสงค์เปูาหมายที่ตั้งไว๎ ประกอบด๎วย
๑. นายชุมพล
๒. นายรัชพล
๓. นางสาวรัชนี
๔. นายไพศาล
๕. นางนิศารัตน์
๖. นางสาวศรีนวล
๗. นายภูเบศ
๘. นางสาวศรีนวล
๙. นางวิลาสินี
๙. นางสาวพรเพชร
๑๐. นางชุติรัตน์
๑๑. นางสาวอัญชลี

สุวิเชียร
ครุฑหลวง
ชูเมือง
ศิวเวทพิกุล
ยกให๎
ขิระนะ
ภวัตพิบูล
ขิระนะ
อําพันพงษ์
สิงห์สังข์
แสงสุวรรณ์
มํวงแจํม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ

๔. คณะกรรมการจัดทํารูปเลํมแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕
มีหน๎าที่รวบรวมข๎อมูลเอกสารที่เกี่ยวข๎อง เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ให๎คําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับ
การเขียนโครงการ/กิจกรรม รวบรวมโครงการ/กิจกรรม เสนอตํอกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการ จัดเรียง
ตรวจทาน จัดทํารูปเลํมแผนปฏิบัติการประจําปี และจัดสํงให๎ผู๎เกี่ยวข๎องเพื่อถือปฏิบัติ ประกอบด๎วย
๑. นางสาวพรเพชร
๒. นางสาวอัญชลี

สิงห์สังข์
มํวงแจํม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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