แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2557

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ก

คํานํา
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ ปงบประมาณ 2557 จัดทําขึ้นสอดคลองกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ พ.ศ. 2554 - 2558 เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการจัดบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุวิสัยทัศนทกี่ าํ หนดไว
แผนปฎิบัติการฉบับนี้ ประกอบดวย โครงการที่สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา สอดคลองกับมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานเพือ่ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และโครงสรางบริหาร
โรงเรียน
ความสําเร็จของแผนปฎิบัตกิ ารฉบับนี้อยูทผี่ ลผลิตทีส่ อดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ และ
การประเมินโครงการที่เปนระบบจึงขอใหครู บุคลากร และผูเกี่ยวของใชเอกสารฉบับนี้เปนคูมือใชการ
ปฎิบัติงานใหบรรลุความสําเร็จในปการศึกษานี้ตอไป

(นายนิคม มะยาระ)
ผูอํานวยการ โรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

สารบัญ
หนา
คํานํา

ก

สารบัญ

ข

บทที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียน

1

บทที่ 2 ทิศทางการบริหารโรงเรียน

6

บทที่ 3 ประมาณการงบประมาณที่จะไดรับจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน
ปงบประมาณ 2557
- งบประมาณรายจายของ งาน/โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ2557
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บทที่ 4 รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
4.1 แผนงานกลุมบริหารงานวิชาการ
4.1.1 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุม สาระภาษาไทย
4.1.2 โครงการพัฒนาสงเสริมการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
4.1.3 โครงการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยภาษาอังกฤษ
เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (EIS)
4.1.4 โครงการสงเสริมการเรียนการสอนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.1.5 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดว ยภาษาอังกฤษ
เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (EIS)
4.1.6 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูส ังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1.7 โครงการพัฒนาการเรียนรูส ูประชาคมอาเซียน
4.1.8 โครงการศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม
4.1.9 โครงการสงเสริมผูเ รียนใหมสี ุนทรียภาพ และทักษะดานศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป
4.1.10 โครงการสงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู สุขภาวะของนักเรียน
สุนทรียภาพดานกีฬาและทักษะทางกีฬาของนักเรียน
4.1.11 โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีทักษะในการทํางานรักการทํางาน
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
4.1.12 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
4.1.13 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
4.1.14 โครงการการจัดหองเรียนภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู
4.1.15 โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
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25
31
38
42
48
52
59
64
71
76
83
89
93
98
103

สารบัญ (ตอ)
หนา
4.1.16 โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว
4.1.17 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
4.1.18 โครงการสงเสริมใหผเู รียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
4.1.19 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู
หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ
4.1.20 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4.1.21 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
4.1.22 โครงการพัฒนาสํานักงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4.1.23 โครงการโรงเรียนแกนนําประชาธิปไตย
4.1.24 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กพร)
4.1.25 โครงการนิทรรศการทางวิชาการและภูมิปญญาทองถิ่น (กพร)
4.1.26 โครงการการบริหารจัดการงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
4.1.27 โครงการพัฒนาเอกสารการพิมพ
4.1.28 โครงการงานทะเบียนนักเรียน
4.1.29 โครงการพัฒนาสํานักงานวิชาการ
4.1.30 โครงการปรับปรุงหองศูนยวัฒนธรรมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

108
112
116
121
125
129
133
137
141
145
149
153
157
161
165

4.2 แผนงานกลุมบริหารงานบุคคล
4.2.1 โครงการสงเสริมพัฒนากลุม บริหารงานบุคคล
4.2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
4.2.3 โครงการจัดจางบุคลากรชั่วคราวโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

169
179
183

4.3 แผนงานกลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
4.3.1 โครงการสงเสริมการพัฒนากลุม บริหารงบประมาณและแผนงาน
4.3.2 โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุของโรงเรียน

186
190

4.4 แผนงานกลุมบริหารงานทั่วไป
4.4.1 โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมในสถานศึกษา
4.4.2 โครงการสงเสริมพัฒนาระบบงานธุรการ
4.4.3 โครงการสงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.4.4 โครงการสงเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ
4.4.5 โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมและการบริการ
ที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
4.4.6 โครงการดําเนินการพัฒนาระบบงานสารสนเทศโรงเรียน
4.4.7 โครงการสงเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุม บริหารงานทั่วไป

195
200
204
210
214
218
223

สารบัญ (ตอ)
หนา
ภาคผนวก

- คําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2557
- บันทึกขอความขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2557

บทที่ 1
ขอมูลสภาพทัว่ ไปของโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
ปงบประมาณ 2557
สถานที่ตงั้

เว็บไซต
ขอมูลนักเรียน

เลขที่ 505 หมู 7 ตําบลเดนชัย อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร 54110
หมายเลขโทรศัพท 0 5461 3377, 0 5461 3294
โทรสาร 0 5461 3294
พื้นที่ทั้งหมด 45 ไร 30 ตารางวา
อยูในเขตเทศบาลตําบลเดนชัย
http://www.wilaikiat.ac.th

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภมีนักเรียนทั้งหมด
จํานวน
จําแนกเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน
( ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2556 )
ขอมูลครูและบุคลากร
จํานวนขาราชการครูจาํ แนกตามตําแหนง

750 คน
335 คน
415 คน

จํานวน
ตําแหนง

ระดับ

ชาย

หญิง

รวม

ผูอาํ นวยการโรงเรียน

ผูอาํ นวยการชํานาญการพิเศษ

1

-

1

รองผูอํานวยการโรงเรียน

รองผูอาํ นวยการชํานาญการ

1

-

1

ครู

ครูชาํ นาญการพิเศษ

8

18

26

ครู

ครูชาํ นาญการ

2

15

17

ครู

ค.ศ.1

3

2

5

รวม

15

35

50

2
ขอมูลทรัพยากร
อาคารเรียน

แบบ 212
แบบ 216 ล (ไม)
แบบ 216 ล (ตึก)
แบบชัว่ คราวกึง่ ถาวร
แบบ 108 ล (ตึก)

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

12
16
16
6
8

หอง
หอง
หอง
หอง
หอง

1
1
1
1
1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

สรางป
สรางป
สรางป
สรางป
สรางป

2513
2515
2527
2546
2556

อาคารประกอบ
โรงฝกงาน(ไม)
หอประชุม
บานพักครู
บานพักนักการภารโรง
หองน้าํ , หองสวม
หองสมุด
เรือนพยาบาล

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

4
1
13
3
6
1
1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

สนามฟุตบอล
สนามบาสเกตบอล
สนามเซปกตะกรอ

จํานวน 1 สนาม
จํานวน 1 สนาม
จํานวน 2 สนาม

12 เตียง

สนาม

ขอมูลงบประมาณ
โรงเรียนไดรับงบประมาณประจําปงบประมาณ 2557
จําแนกไดดังนี้
1. เงินเดือนและคาจางประจํา
2. เงินอุดหนุนรายหัว
3. เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน

จํานวน 24,931,950

บาท

จํานวน 21,880,500 บาท
จํานวน 2,893,950 บาท
จํานวน
157,500 บาท

3

ปรัชญาของโรงเรียน
นตฺถิ ปฺญญา สมาอาภา แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี

คติพจน
เปนนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติตองรักษาเกียรติใหวิไล

คําขวัญ
มารยาท มีความสะอาด เปรื่องปราดวิชา กีฬาเยี่ยม เปยมคุณธรรม

อัตลักษณของสถานศึกษา
รักกีฬา มารยาทงาม ตามวิถีประชาธิปไตย

เอกลักษณของสถานศึกษา
โรงเรียนสงเสริมประชาธิปไตย

คุณลักษณะนักเรียนทีพ่ ึงประสงค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รักชาติ ศาสน กษัตริย
ซื่อสัตยสจุ ริต
มีวินัย
ใฝเรียนรู
อยูอยางพอเพียง
มุงมั่นในการทํางาน
รักความเปนไทย
มีจิตสาธารณะ

4

แผนภูมิการบริหารงานของโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
ผูอาํ นวยการ
โรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

คณะกรรมการเครือขาย
ผูปกครอง
รองผูอ ํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ
กลุมบริหารงานวิชาการ
1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3.การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน
4.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
5.การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
6.การพัฒนาแหลงเรียนรู
7.การนิเทศการศึกษา
8.การแนะแนวการศึกษา
9.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
10.กางสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
11.การสงเสริมความรวมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
12.การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก
บุคคลในครอบครัว องคกร หนวยงาน
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
13.งานสํามะโนนักเรียน
14.งานรับนักเรียน
15.งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

ผูชวยผูอํานวยการ
กลุมบริหารงานบุคคล
1.การวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนง
2.การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง
3.การเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ
4.วินัยและการรักษาวินัย
5.การออกจากราชการ
6.งานสงเสริมกิจการนักเรียน
7.งานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
8.งานปองกันอุบัตภิ ัยและ
บุคลากรในโรงเรียน
9.งานอืน่ ๆที่ไดรับมอบหมาย

สมาคมศิษยเกา
โรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
รองผูอ ํานวยการ

ผูชวยผูอํานวยการ
กลุม บริหารงบประมาณและแผน
1.การจัดทําและเสนอของบประมาณ
2.การจัดสรรงบประมาณ
3.การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการใชเงินและผลการ
ดําเนิน งาน
4.การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา
5.การบริหารการเงิน
6.การบริหารบัญชี
7.การบริหารพัสดุและสินทรัพย
8.งานอืน่ ๆที่ไดรับมอบหมาย

ผูชวยผูอํานวยการ
กลุมบริหารทั่วไป
1.การดําเนินการธุรการ
2.งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน
3.งานพัฒนาระบบเครือขายขอมูล
สารสนเทศ
4.การประสานและพัฒนาเครือขาย
การศึ กษา
5.การจัดระบบบริหารและพัฒนาองค กร
6.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.การสงเสริม สนับสนุนดานวิชาการ
งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป
8.การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม
9.การสงเสริมประสานงานการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย
10.การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
11.การประชาสัมพันธงานการศึ กษา
12.การสงเสริมสนับสนุนและประสานงาน
การศึ กษาของบุคคล ชุมชน องคกร
หนวยงานและสถาบัน สังคมอื่นที่จัด
การศึ กษา
13.งานบริการสาธารณะ
14งานสงเสริมโภชนาการ
15.งานอนามัยโรงเรียน
16.งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
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ทําเนียบคณะกรรมการสถานขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายเกษม
ร.ท.ณปณัย
นางปราณี
นางเอกชัย
นางสาวธมลวรรณ
นายสุพจน
นายศรชัย
พระปลัดชัยวัฒน

เหลาไทย
พัดมีเทศ
ใจไว
ใจกองแกว
ศรีใจวงค
แกวกัน
สุวรรณกาศ
วรรณกาศ
กมมสุทโธ

9. นายชั
นายชัยวุฒิ

มานพ

10.
11.
11.
12.
12.
13.
13.
14.
14.
15.
15.

ตันจั
นจันทรพงศ
ทรงประยู
ทรงประยูร
กันกา
ชุมใจ
สีตะวัน
มะยาระ

นายสันติ
นายสุรวุธ
นายชาติชาย
นายนคร
นายพิเชษฐ
นายนิคม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูแ ทนผูป กครอง
กรรมการผูแ ทนครู
กรรมการผูแ ทนศิษยเกา
กรรมการผูแ ทนองคกรชุมชน
กรรมการผูแ ทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการผูแ ทนพระภิกษุสงฆและหรือ
ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่
กรรมการผูแ ทนพระภิกษุสงฆ
สงฆและหรือ
ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่
กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
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บทที่ 2

ทิศทางการบริหารโรงเรียน
วิสัยทัศน โรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
(VISION)
มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความรู อยูในสังคมไดอยางเปนสุข
ประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง คูเคียงการบริหารแบบมีสวนรวม องครวมคุณภาพ 3 D
ใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม พรอมเขาสูป ระชาคมอาเซียน

พันธกิจ
(MISSION)
1. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียนเพื่อใหมีความรู ทักษะ คุณลักษณะและ
สมรรถนะทีจ่ าํ เปนตามหลักสูตร
2. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวติ ตามวิถีประชาธิปไตย มีทักษะในการ
ดํารงชีวิต หางไกลสิ่งเสพติดและอบายมุข
3. สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
4. สงเสริมการใช แหลงเรียนรูทงั้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา นําเทคโนโลยีมาใชพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรูของผูเรียนไดอยางเหมาะสม
5. พัฒนาบุคลากร เปนครูมืออาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
6. สงเสริมการบริหารจัดการที่เปนระบบเนนการมีสว นรวมของบุคลากรและผูมสี ว นเกี่ยวของในการพัฒนา
และบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษา
7. สงเสริมการสรางอัตลักษณของสถานศึกษาใหโดดเดน
8. สงเสริมผูเรียนพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
9. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง

เปาประสงค
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(GOAL)
ผูเรียนมีความรู ทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะ ทีจ่ ําเปนตามหลักสูตร
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวิตตามวิถปี ระชาธิปไตยมีทักษะในการดํารงชีวิต หางไกลสิง่ เสพติด
และอบายมุข
ผูเรียนมีความรูแ ละทักษะในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ผูเรียนมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับศักยภาพผูเรียน
ครูไดรับการพัฒนาเปนครูมืออาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
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7. สถานศึกษามีการใชเทคโนโลยี ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
8. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เปนระบบ
9. ผูมสี วนเกี่ยวของทุกฝายมีสว นรวมในการพัฒนาและจัดการศึกษาของสถานศึกษา
10. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย
11. สถานศึกษามีการใชแหลงเรียนรูทงั้ ภายในและภายนอกอยางคุม คา
12. สถานศึกษามีอัตลักษณที่โดดเดน
13. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ ตามแนวทางปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษที่สอง

กลยุทธ
(Strategy)
กลยุทธที่
กลยุทธที่
กลยุทธที่
กลยุทธที่
กลยุทธที่
กลยุทธที่

1
2
3
4
5
6

พัฒนาคุณภาพผูเรียน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรู
สงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษาใหโดดเดน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เสริมสรางประชากรพรอมเขาสูป ระชาคมอาเซียน

จากการวิเคราะหสภาพบริบทและสภาพแวดลอมของโรงเรียนวิไลเกียรติ
ยรติอปุ ถัมภในสถานการณ
ปจจุบันพบวา
ปจจัยภายนอก โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภมีมโี อกาสมากกวาปญหาและอุปสรรค
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะองคกรสวนทองถิ่น ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูปกครอง
ปกครอง ใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเอื้อเปนอยางยิ่งที่จะใหการพัฒนาคุณภาพ
ณภาพ
การศึกษาประสบผลสําเร็จ
ปจจัยภายใน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู จึงเปนจุดแข็งมากกวา
จุดออนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดังนั้นทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภในสภาพปจจุบัน
จึงไดมีกจิ กรรมสงเสริมในกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนตอไป และสอดรับกับนโยบาย มาตรฐานการจัดการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
และสํ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
และสํานักงานคณะกรรมการ
งานคณะกรรมการการศึ
นโยบาย 10 ประการทีก่ ระทรวงศึกษาธิการจะขับเคลื่อน
1) เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูศึกษา ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่ โดยมีประเด็นยอย ดังนี้
- การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ เนื่องจากปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วมาก
และจากผลการประเมินดานการศึกษาของเด็กไทยทีพ่ บวาเด็กเรียนเยอะ แตรูนอย จึงควรมีการทบทวนวา
เด็กควรจะเรียนอะไรเพื่อใหเกิดการเรียนรูตอ รวมทั้งเนื้อหาสาระในหลักสูตร ที่ควรจะเนนพื้นฐาน
คณิตศาสตรเพื่อตอยอดการผลักดันเรื่องการผลิตนักวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สําหรับภาษาอังกฤษ
ก็มีความจําเปน เพราะจากผลการประเมินของบริษัท Education First ที่รายงานโดย New York Times ได
ประเมิน 54 ประเทศที่ไมใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม พบวาประเทศไทยอยูใน 5 อันดับสุดทาย ดังนั้น ศธ.
จะตองดําเนินการอยางไรในเรื่องการใชภาษาอังกฤษของเด็กไทย รวมทั้งการใชภาษาไทยดวย เพราะการอาน
เราก็ยงั มีปญ
 หา รวมทั้งควรสรางจิตสํานึกและคานิยมทีถ่ ูกตองใหแกเด็กดวย
- การผลิตคนใหตรงกับอุปสงคทั้งภายในประเทศและระดับสากล ขณะนี้ประเทศขาดบุคลากรดาน
การแพทย วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร รวมทัง้ พยาบาลทีส่ ามารถใชภาษาอังกฤษได จึงมีความจําเปนที่
จะตองผลิตคนใหตรงกับอุปสงค ตัวอยางคือในขณะนีม้ ีบริษัทไทยไปลงทุนซือ้ กิจการในตางประเทศ เชน
โรงงานถลุงเหล็กที่อังกฤษ ก็ตองการบุคลากรของไทยไปทํางานในตางประเทศเชนเดียวกับบางประเทศ เชน
ญี่ปุน ซึ่งเขามาเปดกิจการในเมืองไทย ก็จาํ เปนตองใชคนญีป่ ุนเขามาทํางานในเมืองไทยดวย ดังนั้นคนไทย
จะตองมีศกั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะไปทํางานในตางประเทศได รวมทัง้ เปนการเตรียมคนเขาสูป ระชาคมอาเซียน
ดวย โดยครูอาจารยจะตองแนะนํานักเรียนนักศึกษาตั้งแตตน หากสนใจเรียนในสาขา
ที่ขาดแคลน เชน อุตสาหกรรมยานยนต หรือเรียนพยาบาลที่สามารถใชภาษาอังกฤษได เมื่อเปดประชาคม
อาเซียนก็จะมีงานรองรับและมีรายไดที่ดี แตหากเลือกเรียนในสายสังคมหรือสาขาวิชาที่มคี นเรียนจํานวน
มากแลว อาจไมมีโอกาสไดทาํ งานตามสาขาที่เรียน หรืออาจตองไปทํางานในสาขาอื่นที่ไมไดเรียน ซึ่งในเรื่อง
นี้นายกรัฐมนตรีไดเนนให ศธ.ผลิตคนใหเพียงพอตอความตองการของอุตสาหกรรม
ยานยนต คือในสวนของอาชีวศึกษาที่จะตองเนนทั้งดานคอมพิวเตอรและวิศวกรรมยานยนต
- การปลูกฝงคุณธรรมและจิตสํานึกประชาธิปไตย โดย ศธ.ไดดําเนินการเรื่องการปฏิบัตธิ รรมของนักเรียน
นักศึกษา ซึง่ เปนเรื่องที่ดี เพราะการปลูกฝงเรือ่ งเหลานี้ไมควรทําเปนครั้งคราว แตควรมีการปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง โดยเมื่อตนป 2555 ตนไดรับเชิญใหไปดูงานทีป่ ระเทศญีป่ ุน ซึ่งเปนประเทศทีม่ ีความเปนวินัย
มาก โดยไดมีโอกาสไปดูงานโรงเรียนประถมศึกษา เพราะเหตุการณสึนามิที่ผา นมา ญี่ปุนไดตอสูก ับเหตุการณ
ดังกลาว ซึ่งเห็นประชาชนมีวินัยในการตอแถวไดอยางยอดเยี่ยม จากการดูงานพบวาไดเห็นการฝกอบรมดาน
วินัยตั้งแตเล็กๆ เกี่ยวกับการแบงหนาที่ การชวยเหลือซึ่งกันและกันและความเสียสละในหองเรียน ทั้งนีห้ าก
เรานําแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ หรือดําเนินโครงการครูพระสอนศีลธรรม รวมทั้งการดําเนินโครงการปฏิบัติ
ธรรมสําหรับผูบริหารของอดีต รมว.ศธ.(ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธํารงเวช) ก็ถือเปนนโยบายที่ดี เพราะเมื่อไดผล
ในทางที่ดขี ึ้น ก็ควรดําเนินการตอไป
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- การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย โดยเฉพาะดานทีข่ าดแคลน ซึ่งผลการประเมินตางๆ พบวามีครูที่สอนไม
ตรงตามสาขาจํานวนมาก ดังนั้นจึงจะตองพัฒนาครูผูสอนเหลานี้ รวมทั้งครูบรรจุใหมใหมคี ุณภาพเชนกันดวย
นอกจากนี้ไดรบั ทราบปญหาคนที่มคี วามรูในสาขาทีข่ าดแคลน เชน ดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ที่เต็มใจจะเขามาชวยสอน แตติดปญหาไมสามารถสอนได เพราะไมมีใบประกอบวิชาชีพครู แตความจริงคือบุคคล
เหลานั้นสามารถสอนในมหาวิทยาลัยได ไดรับทราบวามหาวิทยาลัยเชิญไปสอนได แตจะไปชวยสอนประจําใน
โรงเรียนไมได ซึ่งตองยอมรับวาหลายทานมีความรูมากกวาครูที่เรามีอยูเพราะเปนสาขาที่เราขาดแคลน หรือกรณีที่
นํานักศึกษาจากอังกฤษเขามาชวยสอนในโรงเรียน ก็ยังพบปญหาเชนกัน ทีจ่ ริงแลวหากเปนการชวยสอนไมนาจะมี
ปญหา เพราะไมใชเปนครูประจํา โดยเฉพาะธุรกิจตาง ๆ ซึ่งมี Corporate Social Responsibility : CSR อยูแลว
แทนที่จะไปทาสีโรงเรียน อาจเปนการชวยสอนนาจะดีกวาดวยซ้าํ ไป
- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เขาใจวาจะมีหลายโรงเรียน
ที่ทําไดดี มีการจัดระบบการศึกษาที่ดี และมีโรงเรียนไปดูเปนตัวอยาง ซึง่ ศธ.ควรจะไปดูวาโรงเรียนใดที่จัด
การศึกษาไดดี มีรูปแบบตางๆ หลากหลาย และเปนตัวอยางใหโรงเรียนอื่นพิจารณานําไปปรับใชได
จึงควรจะมีการกระจายแนวความคิดดีๆ เหลานี้เพิ่มขึ้นตอไป
2) การสรางโอกาสทางการศึกษา ซึ่งจะครอบคลุม 2 เรื่อง คือ
- สรางโอกาสทางการศึกษา ใหครอบคลุมผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการทุพลภาพ อยางทัว่ ถึง เชน โครงการ
1 อําเภอ 1 ทุน ซึ่งในสมัยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ไดเนนใหโอกาสแกคนที่ยากไร
แตในระยะหลังไดเปดโอกาสใหมีการสอบแขงขัน ใครสอบไดดี ก็จะไดรับทุน จึงตองการใหพจิ ารณาดวยวาถึงแม
จะมีทุนสําหรับเด็กเกง แตคงตองพิจารณาทุนสําหรับผูย ากไรเพิ่มเติมดวย มิฉะนั้นคนที่ยากไรก็จะเสียโอกาสทีจ่ ะ
ไปศึกษาตอในตางประเทศ รวมทั้งดานความเสมอภาคตางๆ ดวย
- การศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต เชนการจัดการศึกษาของ กศน. ซึ่งสงผลใหผูที่อยูว ัยทํางานไดยกระดับตัวเอง
พัฒนาใหรองรับกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ตอไปเราจะเปนสังคมผูสงู อายุ เพราะคนอายุ 60 ปยังสามารถ
ทําอะไรไดอีกมาก เพราะคนที่อยูในวัยทํางานรองรับไมเพียงพอ ในหลายประเทศใหคนทีอ่ ายุมากแลว
แตไมสงู มากเกินไป กลับมาเปนปจจัยการผลิตอยู เราจะดําเนินการใหทานเหลานี้ไดรบั การพัฒนาเรื่องความรู
การประกอบอาชีพ เพื่อใหกลับมาเปนกําลังการผลิตของสังคม มิฉะนั้นเด็กรุนหลังเรา จะแบกรับพวกเราไมไหว
เพราะจํานวนนอย แตผูสงู อายุของเรามีจาํ นวนมากกวา
3) การนําสันติสุขสู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ศธ.จะตองประสานงานรวมกับหนวยงานอื่นๆ ไมวา จะเปนศูนย
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(กอ.รมน.) ดําเนินการเรื่องนี้ ขณะนี้นายกรัฐมนตรีไดบอกวา ตองเนนการศึกษาในการแกไขปญหาความไมสงบสุข
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่ง ศธ.ตองมีบทบาทยางมากในเรื่องนี้
4) การแกไขปญหายาเสพติด ที่ผานมา ศธ.ดําเนินการอยูแ ลว แตตองเขมแข็ง ติดตามใกลชิด ในสถานศึกษาตอง
ไมมียาเสพติด ซึ่งในสมัยกอนเรียกวา "โรงเรียนสีขาว"
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5) แท็บเล็ต จะจัดหาในปนสี้ าํ หรับนักเรียนชั้น ป.1 และ ม.1 โดยขอใหดูแลในเรื่องการจัดหา โดยใหมีการแขงขัน
อยางเปนธรรมและโปรงใส ทีส่ าํ คัญเนื้อหาสาระในแท็บเล็ตตองมีการพัฒนาเนื้อหาใหมคี วามนาสนใจสําหรับเด็ก
เพื่อใหเด็กไดเรียนรู
6) การวิจัย เปนเรื่องสําคัญ แตที่ผา นมาเหตุที่งบประมาณการวิจัยลดลง ก็เพราะวิจัยไปแลวคนไมเห็นการนําไปใช
ประโยชน แตหากวิจัยแลวสามารถนําไปใชประโยชนตอภาคการผลิต เปนประโยชนตอภาคอื่นๆ งบประมาณวิจัย
จะไหลเทมาทั้งจากภาครัฐและเอกชน แนวทางแกไขอยางแรกคือ ขอใหไปดูงานวิจัยที่ทาํ ไวแลว ที่อยูบนชั้น บนหิ้ง
ทั้งหลาย งานวิจัยใดที่นาํ มาปรับใชเปนประโยชนประยุกตใชได ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ
หรือภาคสังคม นํามาปดฝุน แลวใหคนไดเห็นวา สิง่ ทีว่ ิจัยไปแลวใชไดจริง
เปนประโยชนจริง อยางทีส่ อง เวลาจะวิจัยอะไร หากไดมีการทํางานรวมกับคนที่จะใชผลงานวิจัย เชน
ภาคธุรกิจ หากวิจัยแลวภาคธุรกิจไดประโยชน หมายความวาแทนทีร่ ัฐจะตองเสียงบอุดหนุนงานวิจัยเอง 100 %
ธุรกิจอาจจะรับทั้ง 100 % หรืออาจจะมีสว นรวมก็ได อยางนี้ก็จะเห็นวาทําแลวไดประโยชน ขอใหนักวิจัยทั้งหลาย
นอกจากวิจัยทางดานวิทยาศาสตรหรือสังคมศาสตรแทๆ ก็ทําไปสวนหนึง่ แตสวนที่นาํ ไปใชไดจริง ประยุกตใชได
จริง ก็ตองมี ซึ่งจะเปนสวนที่ทาํ ใหคนเห็นความสําคัญของงานวิจัย และเราจะไดพฒ
ั นาสงเสริมงานวิจัยกันมากกวา
นี้
7) กองทุนตัง้ ตัวได ขณะนี้เมื่อพิจารณาผูทจี่ ะเขารวมโครงการแลว พบวามีความพรอมพอสมควร สามารถ
ดําเนินการนโยบายดังกลาวได นอกจากนีผ้ ูประกอบการทั้งหลาย โดยเฉพาะผูป ระกอบการใหมๆ ที่มรี ะบบ
ชวยสนับสนุน ก็สามารถดําเนินการในสวนที่ชาํ นาญ แตสวนที่ไมชาํ นาญอาจมีระบบทีม่ ีผูดาํ เนินการให ซึ่งอาจไป
จางอีกประเภทหนึ่งมาดําเนินการ เชน ผูป ระกอบการบางรายเกงในดานการผลิต แตเรื่องการทําบัญชี
การบริหารตางๆ อาจมีระบบใดเขามาชวยดูแลตรงนี้หรือไม
8) การผลักดันการปฏิรูปการเมืองเพื่อใหมีรัฐธรรมนูญของประชาชน ซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาลเชนกัน โดย
ศธ.จะมีสว นรวมในการรณรงค ทําความเขาใจ และรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
9) งบประมาณ ศธ.เปนกระทรวงที่ไดรับงบประมาณมากทีส่ ุด แตสิ่งทีจ่ ะขอใหพิจารณาคืองบลงทุน โดยขอใหเรง
ดําเนินการใหมีการเบิกจาย โครงการเดียวกันใหเริม่ ดําเนินการตัง้ แตตนปงบประมาณ ใหเงินลงไปในระบบ
เศรษฐกิจ เพื่อชวยระบบเศรษฐกิจของประเทศดวย อยาไปปลอยคางทอจนกระทั่งปลายปงบประมาณ และการ
จัดซื้อจัดจางก็ใหดาํ เนินการตามระบบที่โปรงใส หากไมจําเปนตองใชวธิ ีกรณีพิเศษ ก็ขอใหจัดซื้อจัดจางโดยระบบ
ปกติ เพื่อจะไดเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม
10) ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
- ความโปรงใส ไมมีการทุจริตคอรัปชัน นายกรัฐมนตรีย้ําใหดูแลเรื่องการทุจริตคอรัปชันอยางเต็มที่
ตองพยายามไมใหเกิดขอครหา โดยเฉพาะเรือ่ งการซื้อขายตําแหนง เพราะหากหนวยงานใดทีม่ ีขอ ครหาเกี่ยวกับ
การซื้อขายตําแหนง ก็หลีกไมพนที่จะมีการทุจริตคอรัปชันตามมา ซึ่งจะสงผลใหคนทีท่ าํ งาน
อยางเขมแข็ง ตรงไปตรงมา ทํางานอยางทุม เท ก็จะหมดกําลังใจ จึงขอใหชว ยกันดูแลใหดี
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- การลวงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา อีกสวนหนึ่งที่มขี าวบอยๆ ถือเปนเรือ่ งสําคัญเรื่องหนึ่ง คือ
การลวงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา ระหวางครูกับนักเรียน อาจารยกบั นักศึกษา และในสวนของบุคลากรทาง
การศึกษา ซึ่งจะตองไมใหคนในวงการเดียวกันมาทําอะไรที่เปนการลวงละเมิดทางเพศ หากเราดําเนินการอยาง
จริงจัง เรื่องเหลานี้กจ็ ะนอยลง แตหากเราไมเอาจริง ดูเปนเรื่องที่ไมใหความสนใจ ก็จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นบอยๆ ใน
สถานศึกษา
- ประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรีไดกลาวถึงโรงเรียนขนาดเล็กมาก ซึ่งผลประเมินคุณภาพการศึกษาอยูในระดับ
ที่ต่ํา แตหากเราจัดระบบรับสงเด็กจากโรงเรียนขนาดเล็กดอยคุณภาพ ไปเรียนอีกโรงเรียนแหงหนึง่ ที่ตั้งหางไกล
ออกไป แตมีคุณภาพดีกวา โดยผูปกครองไมเสียคาใชจา ยเพิม่ ขึ้น ก็จะทําใหเด็กไดรบั การศึกษาที่ดีขึ้น รวมทั้งเปน
การประหยัดงบประมาณดวย แตการดําเนินการจะตองไมมปี ญหาเรือ่ งมวลชน คือชาวบานก็ไมติดใจ
และจัดระบบวิธีการที่ดีในการรับสงนักเรียนอยางสะดวก ตรงนี้คือสวนทีจ่ ะชวยกันพัฒนาขึ้นมา
( นายพงศเทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ และนายเสริมศักดิ์ พงษพานิช รัฐมนตรีชว ยวา
การกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายแกผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันแรกที่เขารับตําแหนง
อยางเปนทางการ เมื่อวันจันทรที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ที่หอ งประชุมราชวัลลภ )

กลยุทธ สพฐ.
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมความสามารถดาน
เทคโนโลยี เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม ความเปนไทย และวิถชี ีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบตอ
สังคม สิง่ แวดลอมและหางไกลยาเสพติด
กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเ รียน ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และลดอัตราการออกกลางคันในเปนศูนย โดยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็ง
กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมี
คุณภาพ
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสว นรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลยุทธที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติสขุ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

จุดเนน สพฐ. ป 2556
จุดเนนที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม สาระการเรียนรูหลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) เพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 3 (Student Achievement )
จุดเนนที่ 2 เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการเตรียมความพรอมดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ (EQ : Emotion Quotient)
จุดเนนที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทุกคนอานออก เขียนได คิดเลขเปน
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อานคลอง เขียนคลอง และมีทกั ษะการคิดขั้นพื้นฐาน
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(Literacy,Numeracy & Reasoning Abilities)
จุดเนนที่ 4 นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเปนไทย มีจิตสาธารณะ และอยูอยางพอเพียง
(Sufficiency & Public Mind)
จุดเนนที่ 5 นักเรียนที่มีความสามารถดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศิลปะศาสตรทุกคน
ไดรับการสงเสริมใหมคี วามเปนเลิศ (Excel to Excellence)
จุดเนนที่ 6 ประชากรวัยเรียนทุกคน มีโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษา ดวยทางเลือกทีห่ ลากหลาย
เพื่อลดอัตราเด็กตกหลน ออกกลางคัน สงเสริมการเรียนตอหรือประกอบอาชีพ
(Alternative Access)
จุดเนนที่ 7 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และสถานศึกษาทุกแหงในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ (Southern Border Provinces)
จุดเนนที่ 8 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพรอมเขาสูป ระชาคมอาเซียน มีภูมคิ ุมกัน
ตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community)
จุดเนนที่ 9 สถานศึกษาทุกแหงไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง
และไดรบั การรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)
จุดเนนที่ 10 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหงมีคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
(Effective Service Areas)
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
การจั ด การศึ กษามีความสํ า คั ญตอการพัฒ นาคุ ณภาพของผู เรี ยน กระบวนการจั ดการศึ กษาที่
สมบูรณจึงเปรียบเสมือนเหรียญสองดานคือ ดานหนึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแตละชวงชั้น เพื่อสรางองคความรู กระบวนการคิดวิเคราะห เพื่อใหผูเรียนมี
ความรู ความสามารถและประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตที่เกิดจากการฝกหัด สามารถใชความรูใหเกิด
ประโยชนในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ
อีกดานหนึ่งคือเปนการบ มเพาะ กลอมเกลา ปลูกฝงและปลุกจิ ตสํานึก เพื่อให ผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดลอม เกิดความตระหนักในบทบาทหนาที่ขึ้น
ในจิตใจ เพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงตนอยูในสังคม รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สถานศึกษาทุกระดับ ทุก
สังกัด และหนวยงานตางๆ ที่มีหนาที่สงเสริม สนับสนุนและรวมจัดการศึกษา จึงมีสวนสํา คัญในการจัดการ
เรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่จะสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสม โดยการประสาน
ความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดกิจกรรมที่ มุงเนนภารกิจทั้ง 3 ดาน (3D) ไดแก
ดานประชาธิปไตย (Democracy)
ดานคุณธรรมจริยธรรม และ ความเปนไทย (Decency) และ
ดานภูมคิ ุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free)
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คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1. ดานประชาธิปไตย (Democracy) มีความตระหนัก เห็นความสําคัญ ศรัทธา และเชื่อมั่น การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และ ตอตาน
การซื้อสิทธิขายเสียง
2. ดานคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย (Decency) มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รูผิด
ชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย และยึดถือปฏิบัติอยูในวิถีชีวิต
3. ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free) รูจักหลีกเลี่ยงหางไกลยาเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสขุ ภาวะที่ดแี ละมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผูเ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ ึงประสงค
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดว ยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาได
อยางมีสติสมเหตุสมผล
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรู และทักษะที่จาํ เปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมี
เจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัตงิ านตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผูบ ริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัตงิ านตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการทีส่ งเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาํ หนดในกฏกระทรวง
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กาํ หนดขึ้น
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
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เปาหมาย ตัวชี้วดั และแนวทางการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
1. ผูเรียนมีความรู ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะที่จาํ เปนตามหลักสูตร (มฐ. 3,4,5,6)
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
1. รอยละของผูเรียนทีร่ ะดับผลการเรียนผานเกณฑการประเมินทุกรายวิชา
2. รอยละของผูเรียนมีผลสอบระดับชาติในระดับดีเพิ่มขึ้นทุกกลุมสาระการเรียนรู
3. รอยละของผูเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
4. รอยละของผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตัวเอง รักการเรียนรูแ ละพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง
5. รอยละของผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยมีทักษะในการดํารงชีวิตหางไกล
สิ่งเสพติดและอบายมุข (มฐ.1,2 )
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
1. รอยละของผูเรียนมีสขุ ภาพจิต สุขภาพกายตามเกณฑมาตรฐาน
2. รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ ึงประสงค
3. รอยละของผูเรียนทีม่ ีทักษะการดํารงชีวิต และปลอดสารเสพติด
4. รอยละของผูเรียนทีร่ วมกิจกรรมดานดนตรี กีฬา ศิลปะ
3. ผูเรียนมีความรูและทักษะในการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
1. รอยละของผูเรียนที่มผี ลงาน / ชิ้นงาน ที่เกิดจากการประยุกตใชปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
4. ผูเรียนมีความพรอมเขาสูป ระชาคมอาเซียน
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
1. รอยละของผูเรียนที่ใชภาษาเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน
2. รอยละของผูเรียนมีความรู เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
3. รอยละของผูเรียนที่ดาํ เนินชีวิตรวมสังคมประชาคมอาเซียนไดอยางมีความสุข
5. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับศักยภาพผูเรียน (มฐ.10)
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น ที่ไดรบั การเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถตรวจสอบได
2. สถานศึกษามีผลงาน / โครงการ / กิจกรรมทีส่ งเสริมคุณภาพผูเรียนโดยตรงอยางนอย
ปละ 10 รายการ
3. สถานศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มปี ระสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน
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6. ครูไดรับการพัฒนาเปนครูมืออาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ (มฐ.7)
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
1. รอยละของครูที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาทีอ่ ยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. รอยละของครูที่มกี ารจัดทํายุทธศาสตรการจัดการเรียนรู ตามรูแบบ UBD
3. รอยละของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามระบบเรียนรู
4. รอยละของครูทสี่ ามารถออกแบบและจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5. รอยละของครูที่มวี ิจัยในชั้นเรียนอยางนอยปละ 2 ครั้ง
7. สถานศึกษามีการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูไดอยางเหมาะสม (มฐ.11)
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและ สื่อเทคโนโลยีที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
2. สถานศึกษามีหอ งเรียน หองปฏิบัตกิ าร มีสิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียง และมีแหลงเรียนรู
สําหรับผูเรียน
3. สถานศึกษาจัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง
8. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เปนระบบ (มฐ.8,12)
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
1. ผูบริหารมีวสิ ัยทัศน ภาวะผูนาํ ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและความคิดริเริ่มที่เนนการ
พัฒนาผูเรียน
2. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กาํ หนดไวในแผนปฏิบัติการ
3. นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารหารจัดการศึกษา
4. สถานศึกษามีการจัดแสดงแผนภูมิโครงสรางของสถานศึกษาทีช่ ัดเจน
5. สถานศึกษามีคูมือ การปฏิบัติงานของสถานศึกษาครบทุกกลุม / ทุกงาน
6. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มงุ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจําปสถานศึกษามีรับประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฏกระทรวง
9. ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการพัฒนาและจัดการศึกษาของสถานศึกษา (มฐ.9)
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
1. สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อยางนอยภาคเรียน ละ 2 ครัง้
2. จัดประชุมผูปกครองปละ 2 ครั้ง
10. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
1. สถานศึกษามีการนําภูมปิ ญญาทองถิ่นมารวมจัดการเรียนรูอยางนอย 2 ครั้ง/ภาคเรียน
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11. สถานศึกษามีการแหลงเรียนรูทงั้ ภายในและภายนอกอยางคุมคา (มฐ.13)
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
1. สถานศึกษามีการใชแหลงเรียนรูอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้งตอระดับการศึกษา
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย สงเสริม สนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรู
ทั้งภายในและภายนอก
12. สถานศึกษามีอัตลักษณที่โดดเดน (มฐ.14)
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
1. จัดโครงการ กิจกรรมที่สง เสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนน
ของสถานศึกษา
2. ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนน
ของสถานศึกษา
13. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษที่สอง (มฐ.15)
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
1. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนนตามแนวทาง
การปฏิรปู การศึกษา
2. สถานศึกษามีรายงานผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย

บทที่ 3
ประมาณการงบประมาณที่จะไดรับจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปงบประมาณ 2557
ไตรมาส 3-4 ( เมษายน 57 - กันยายน 57 )
รายไดจากเงินอุดหนุนรายหัว ม.1-3 จํานวน 335 คน คนละ 3,500 บาท / ป
รายไดจากเงินอุดหนุนรายหัว ม.4-6 จํานวน 415 คน คนละ 3,800 บาท / ป

เปนเงิน
เปนเงิน
รวมทั้งสิ้น

1172500 บาท
1577000 บาท
2749500 บาท

รายจาย ( งบกลาง ) 1. คาสาธารณูปโภค ( ประมาณการ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
~ คาไฟฟา
700000
~ คาน้ําประปา
240000
~ คาโทรศัพท / Internet
75000
รวมทั้งสิ้น
1015000

บาท
บาท
บาท
บาท

2. คาไปราชการ
~ คาเบิกจายไปราชการ
~ คาน้ํามันรถโรงเรียน
~ คาซอมบํารุง
รวมทั้งสิ้น

250000
120000
80000
450000

บาท
บาท
บาท
บาท

3. งบบุคลากร
~ โครงการจางครูอัตราจางวิชาเอกวิทยาศาสตร (9140 x12 )+(366x12)
~ โครงการจางเจาหนาที่ธุรการวิชาการ ( 8000 x12 )
~ โครงการจางเจาหนาที่ธุรการการเงิน ( 6500 x12 ) + (260x12)
~ โครงการจางเจาหนาที่คอมพิวเตอร ( 6500 x12 ) + (260x12)
~ โครงการจางคนสวน ( 5500 x12 ) + (220x12)
รวมทั้งสิ้น

114072
96000
81120
81120
68640
440952

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

843,548 บาท

สรุป : งบประมาณที่เหลือในการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ 2557
หมายเหตุ : ( 2,749,500 -1,015,000 - 450,000 - 440,952 )
การจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ
~ งบดานวิชาการ
60%
~ งบดานบริหารทั่วไป 30%
~ งบสํารองจาย
10%

2557
คิดเปนเงิน
คิดเปนเงิน
คิดเปนเงิน
รวมทั้งสิ้น

506128.80
253064.40
84354.80
843548.00

บาท
บาท
บาท
บาท

* ( โครงการดานวิชาการ )
* (บริหารบุคคล,งบประมาณ,ทั่วไป)
* ( สํารองบริหาร )

งบประมาณรายจายของ งาน/โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ 2557
ฝาย/งาน/กลุมสาระ
โครงการ
แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ.
กิจกรรม
กลุมบริหารงาน พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรูหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ พัฒนาคุณภาพผูเรียน
1,2,3
ฝกทักษะการนวดขั้นพื้นฐาน (ลูกประคบ)
วิชาการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
10
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
5
อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทบทวนระบบ ToPSTAR
พัฒนาสํานักงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
5
จัดหาสื่ออุปกรณ
โรงเรียนแกนนําประชาธิปไตย
สงเสริมอัตลักษณ
14,15 การอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูประชาธิปไตย ฯ
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กพร)
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
5
อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิด
การสอนเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู
การติวเพื่อเตรียมความพรอม การทดสอบ O-Net
การติวเพื่อเตรียมความพรอม โควตา มช.
นิทรรศการทางวิชาการและภูมิปญญาทองถิ่น (กพร)
สังคมแหงการเรียนรู
13
นิทรรศการทางวิชาการและภูมิปญญาทองถิ่น
การบริหารจัดการงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
5
จัดซื้อวัสดุอุปกรณงานวัดผล
พัฒนาเอกสารการพิมพ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
13
พัฒนาเอกสารการพิมพ
งานทะเบียนนักเรียน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,2,3,5 จัดหาวัสดุอุปกรณงานทะเบียนนักเรียน
พัฒนาสํานักงานวิชาการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
13
จัดหาวัสดุอุปกรณสํานักงานวิชาการ
พัฒนาปรับปรุงหองหองศูนยวัฒนธรรม
ปรับปรุงหองศูนยวัฒนธรรมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
4
รวม
ภาษาไทย
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระภาษาไทย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,2,3,4,5,6,7 กิจกรรมสัปดาหวันภาษาไทยและสุนทรภู
กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการเรียน
กิจกรรมผลิต จัดหาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรูใหมๆ
กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน
รวม

วัน เดือน ป งบประมาณ
ต.ค.56 - ก.ย.57
10,000
ต.ค.56 - ก.ย.57
22,747
ต.ค.56 - ก.ย.57
2,322
ต.ค.56 - ก.ย.57
10,000
ต.ค.56 - ก.ย.57
4,608
ต.ค.56 - ก.ย.57 *5000(กพร)
ต.ค.56 - ก.ย.57 *5000(กพร)
ต.ค.56 - ก.ย.57 *20000(กพร)
ต.ค.56 - ก.ย.57 *20000(กพร)
ต.ค.56 - ก.ย.57 *80000(กพร)
ต.ค.56 - ก.ย.57
26,305
ต.ค.56 - ก.ย.57
139,043
ต.ค.56 - ก.ย.57
3,623
ต.ค.56 - ก.ย.57
10,929
ต.ค.56 - ก.ย.57
23,060
252,637
ต.ค.56 - ก.ย.57
2,470
ต.ค.56 - ก.ย.57
2,000
ต.ค.56 - ก.ย.57
9,000
ต.ค.56 - ก.ย.57
2,000
15,470

ฝาย/งาน/กลุมสาระ
โครงการ
วิทยาศาสตร สงเสริมพัฒนาการการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร

แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ.
กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 3,4,5,6 สงเสริมการใชอุปกรณทางวิทยาศาสตร

วัน เดือน ป งบประมาณ
ต.ค.56 - ก.ย.57 *20000(กพร)
ต.ค.56 - ก.ย.57
20,000
โครงงานวิทยาศาสตร /สัปดาหวิทยาศาสตร
ต.ค.56 - ก.ย.57 *5000(กพร)
วันสิ่งแวดลอมไทย และสิ่งแวดลอมโลก
ต.ค.56 - ก.ย.57
30,000
ยกผลสัมฤทธิ์
สงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยภาษาอังกฤษ (EIS) พัฒนาคุณภาพผูเรียน
5
จัดหาสื่ออุปกรณ
ต.ค.56 - ก.ย.57
3,529
รวม
53,529
คณิตศาสตร สงเสริมการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,2,3,4,5,6 หองเรียนคุณภาพ
ต.ค.56 - ก.ย.57
9,618
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อบรมการใชโปรแกรม (GSO)
ต.ค.56 - ก.ย.57
2,058
สงเสริมนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะคณิตศาสตร
ต.ค.56 - ก.ย.57
2,206
สงเสริมการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ (EIS พัฒนาคุณภาพผูเรียน
5
จัดหาสื่ออุปกรณ
ต.ค.56 - ก.ย.57
1,235
รวม
15,117
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 4,5,7,10 ผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู
ต.ค.56 - ก.ย.57
4,240
สังคมศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คูมือการสอนเสริม
ต.ค.56 - ก.ย.57
5,760
ศาสนา
เสริมสรางประชากร
3,7,13,14 การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนสูประชาคมอาเซียน ต.ค.56 - ก.ย.57
5,000
และวัฒนธรรม พัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
พรอมเขาสูประชาคม ฯ
สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรู
4,8
การบริหารจัดการโครงการเยาวชนพลยุติธรรม
ต.ค.56 - ก.ย.57
5,000
ศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม
รวม
20,000
สุขศึกษา
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
1,2,4,6 พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระสุขศึกษา ฯ
ต.ค.56 - ก.ย.57
28,528
และพลศึกษา ทักษะทางกีฬาของนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
การแขงขันกีฬาและกรีฑาสี
ต.ค.56 - ก.ย.57
63,000
รวม
91,528
ศิลปะ
สงเสริมผูเรียนใหมีสุนทรียภาพ และทักษะดานศิปละ ดนตรี พัฒนาคุณภาพผูเรียน
1
พัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ สื่อการจัดการเรียนรู
ต.ค.56 - ก.ย.57
7,617
รวม
7,617

ฝาย/งาน/กลุมสาระ
โครงการ
แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ.
กิจกรรม
การงานอาชีพและ สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน ฯ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,2,3,4,5,6 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เทคโนโลยี
อบรมการใชเทคโนโลยีออกแบบสินคา OTOP
การใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดการเรียนการสอน สังคมแหงการเรียนรู 2,6,7,13,14 พัฒนาแหลงเรียนรู
ทําปุยหมัก
รวม
ภาษาตางประเทศ สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อยกผลสัมฤทธิ์
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
5
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันสุอาเซียน
ทางการเรียนรุกลุมสาระภาษาตางประเทศ
แขงขันทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาจีน
วันคริสตมาส / สัปดาหภาษาอังกฤษ
จัดหาสื่ออุปกรณ
การจัดหองเรียนภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
5
พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาจีน
รวม
การศึกษาพิเศษ การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
11
คัดกรองนักเรียน
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดกาiเรียนรู
รวม
งานแนะแนว พัฒนาระบบงานแนะแนว
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
1,2,3,4,6 พัฒนาแหลงเรียนรูทางการแนะแนว
สงเสริมการจัดกิจกรรมแนวแนวในชั้นเรียน
พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแนะแนว
ขยายโอกาศทางการศึกษา
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
8
การแนะแนวนักเรียนในพื้นที่บริการ
รวม
งานหองสมุด สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
5
พัฒนา สื่อวัสดุอุปกรณ การจัดการเรียนรู
กิจกรรมสงเสริมการอาน
จัดหาหนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร
รวม

วัน เดือน ป งบประมาณ
ต.ค.56 - ก.ย.57
5,392
ต.ค.56 - ก.ย.57 *19000(กพร)
ต.ค.56 - ก.ย.57
4,000
ต.ค.56 - ก.ย.57
1,000
10,392
ต.ค.56 - ก.ย.57
412
ต.ค.56 - ก.ย.57
412
ต.ค.56 - ก.ย.57
5,000
ต.ค.56 - ก.ย.57
1,841
ต.ค.56 - ก.ย.57
10,205
17,870
ต.ค.56 - ก.ย.57
1,000
ต.ค.56 - ก.ย.57
3,000
4,000
ต.ค.56 - ก.ย.57
3,400
ต.ค.56 - ก.ย.57
2,456
ต.ค.56 - ก.ย.57
3,430
ต.ค.56 - ก.ย.57
1,000
10,286
ต.ค.56 - ก.ย.57
7,712
ต.ค.56 - ก.ย.57
14,116
ต.ค.56 - ก.ย.57
14,469
36,297

ฝาย/งาน/กลุมสาระ
โครงการ
กลุมบริหารงาน สงเสริมพัฒนากลุมบริหารงานบุคคล
บุคคล

พัฒนาบุคลากรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
จัดจางลูกจางชั่วคราวโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ.
กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
1,2,6,7 พัฒนาแฟมบุคลากร
การเยี่ยมบานนักเรียนทุกคน
กิจกรรมคัดกรอง
ประชุมผูปกครอง
พัฒนาผูเรียนโดย Y.C.
กิจกรรม 5 รั้วลอมรัก
กิจกรรมระเบียบวิยัยนักเรียน
สงเสริมพัฒนานักเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม
สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
อบรมนักเรียนแกนนํา
รณรงคตอตานยาเสพติด
พัฒนานักเรียนกลุมเสี่ยง
พัฒนาวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน / โทรโขง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
7
สงเสริมครูและบุคลากรทางศึกษาเขารับการพัฒนา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5,7,10,11,13 จางครูอัตราจางวิชาวิทยาศาสตร
จางเจาหนาที่ธุรการวิชาการ
จางเจาหนาที่ธุรการการเงิน
จางเจาหนาที่คอมพิวเตอร
จางคนสวน
รวม

วัน เดือน ป
ต.ค.56 - ก.ย.57
ต.ค.56 - ก.ย.57
ต.ค.56 - ก.ย.57
ต.ค.56 - ก.ย.57
ต.ค.56 - ก.ย.57
ต.ค.56 - ก.ย.57
ต.ค.56 - ก.ย.57
ต.ค.56 - ก.ย.57
ต.ค.56 - ก.ย.57
ต.ค.56 - ก.ย.57
ต.ค.56 - ก.ย.57
ต.ค.56 - ก.ย.57
ต.ค.56 - ก.ย.57
ต.ค.56 - ก.ย.57
ต.ค.56 - ก.ย.57
ต.ค.56 - ก.ย.57
ต.ค.56 - ก.ย.57
ต.ค.56 - ก.ย.57
ต.ค.56 - ก.ย.57

งบประมาณ
2,000
*32,000(กพร)
1,897
7,897
4,000
5,000
5,000
2,000
2,000
2,000
2,770
6,000
14,135
*250,000(งบกลาง)
*47,530(งบกลาง)
*40,000(งบกลาง)
*33,800(งบกลาง)
*33,800งบกลาง)
*28,600(งบกลาง)

54,699

ฝาย/งาน/กลุมสาระ
โครงการ
กลุมบริหาร สงเสริมการพัฒนากลุมบริหารงบประมาณและแผน
งบประมาณ พัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียน
และแผนงาน
กลุมบริหาร
ทั่วไป

พัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมในสถานศึกษา

สงเสริมพัฒนาระบบงานธุรการ
สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สงเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ
พัฒนาสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียน ฯ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศโรงเรียน
สงเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุมบริหารงานทั่วไป

แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ.
กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
14
พัฒนาวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
14
พัฒนาระบบการจัดซื้อ โดยโปรแกรม School MAM
พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารงานพัสดุ
รวม
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
11
การซอมแซม บํารุงรักษาอาคารสถานที่
การซอมแซมและจัดระบบสาธารณูปโภค
ประกวดหองเรียนคุณภาพ
ประกวดเขตรับผิดชอบ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
14
จัดหาพัสดุสํานักงานธุรการ
ซอมแซม/บํารุง/ตรวจสภาพการณอุปกรณสํานักงาน
สังคมแหงการเรียนรู
13
พัฒนางานประชาสัมพันธ
จัดทําวารสารโรงเรียน
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
1
จัดหาเวชภัณฑ
จัดซื้อเครื่องนอนหองพยาบาล
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
11
ปรับปรุงระบบเครืองเสียงหนาเสาธง/หอประชุม ฯ
ปรับซอมสื่อทัศนูปกรณ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
14
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑดําเนินงานสารสนเทศ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
14
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑกลุมบริหารงานทั่วไป
รวม
กลุมบริหารงานวิชาการ
กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
กลุมบริหารงานทั่วไป
กลุมบริหารงานบุคคล

วัน เดือน ป งบประมาณ
ต.ค.56 - ก.ย.57
22,410
ต.ค.56 - ก.ย.57
4,682
ต.ค.56 - ก.ย.57
2,761
29,853
ต.ค.56 - ก.ย.57
28,034
ต.ค.56 - ก.ย.57
25,230
ต.ค.56 - ก.ย.57
1,214
ต.ค.56 - ก.ย.57
3,000
ต.ค.56 - ก.ย.57
36,538
ต.ค.56 - ก.ย.57
2,803
ต.ค.56 - ก.ย.57
10,000
ต.ค.56 - ก.ย.57
50,000
ต.ค.56 - ก.ย.57
4,000
ต.ค.56 - ก.ย.57
6,000
ต.ค.56 - ก.ย.57
21,713
ต.ค.56 - ก.ย.57
2,972
ต.ค.56 - ก.ย.57
16,000
ต.ค.56 - ก.ย.57
12,887
220,391
534,743
29,853
220,391
54,699

บทที่ 4
รายละเอียดงาน / โครงการ / กิจกรรม
4.1
4.2
4.3
4.4

แผนงานกลุมบริหารงานวิชาการ
แผนงานกลุมบริหารงานบุคคล
แผนงานกลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
แผนงานกลุมบริหารงานทั่วไป

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1 2 4
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุม สาระภาษาไทย
จุดเนน สพฐ. ที่ 1 4 6 8 9
ตัวบงชี้ ที่ 1 2 3 4 5 6
มาตรฐานที่ 1 2 3 4 5 6 7
ขอที่ 1 2 3 4 5 6
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
นางวิภารัตน ตาวิยะ
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในยุคปจจุบันตองพัฒนาผูเรียนใหมีศกั ยภาพสูง มีความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถแขงขันระดับนานาชาติได การ
ปฎิรูปการเรียนรูจ ะบรรลุตามแนวการจัดการศึกษาหมวด 4 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 2542 และตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 นั้นปจจัยสําคัญคือ การพัฒนาครูใหมีความรูและความสามารถ ในการจัดการ
เรียนรู การพัฒนางานตาง ๆ ใหสอดคลองตามแนวการจัดการศึกษาใน พ.ร.บ การศึกษาแหงชาติและตาม
มาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดไว การดําเนินโครงการจะชวยใหครูไดรับการพัฒนาใหสามารถจัดการเรียนรู การ
พัฒนางานดานตาง ๆ ตรงตามความตองการของ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 2542 และตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กลุมสาระภาษาไทยตองการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยใหเขาสูม าตรฐานอันจะสงผลให
นักเรียนมีความรูความสามารถในดานตางๆครบตามมาตรฐานสาระภาษาไทยทีห่ ลักสูตรกําหนดไว
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูทเี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญใหนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตาม
ศักยภาพ
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรูและทักษะดานภาษาไทยไดมาตรฐานตามทีห่ ลักสูตรกําหนด มีนสิ ัยรักการ
อาน
3. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนภาษาไทยใหสูงขึ้นรอยละ 5
4. เพื่อสงเสริมใหนกั เรียนสามารถแสวงหาความรูจ ากแหลงเรียนรูในโรงเรียนและภูมปิ ญญาทองถิ่น
5. เพื่อสงเสริมการผลิต จัดหาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรูใหมๆ
6. เพื่อสงเสริมความสามารถของนักเรียนใหเปน คนดี คนเกงดานทักษะการใชภาษาไทย
7. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถดานการจัดการเรียนการสอน
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1. นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญทําให
นักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ

2. นักเรียนทุกคนมีความรูและทักษะดานภาษาไทยผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนและมาตรฐาน
ตามที่หลักสูตรกําหนด มีนิสัยรักการอาน
3. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนภาษาไทยสูงขึ้นรอยละ 5
4. นักเรียนทุกคนสามารถแสวงหาความรูจ ากแหลงเรียนรูใ นโรงเรียนและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
5. นักเรียนทุกคนมีสื่อ นวัตกรรมการเรียนรูใหมๆในการศึกษาคนควา
6. นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมดานความสามารถของนักเรียน ใหเปน คนดี คนเกงดานทักษะการ
ใชภาษาไทย
7. บุคลากรในกลุมสาระภาษาไทยทุกคนไดรบั การพัฒนาใหมีความสามารถดานการจัดการเรียนการ
สอน
3.2 ดานคุณภาพ
1. นักเรียนรอยละ100 ไดรับการสงเสริมการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญทําให
นักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ
2. นักเรียนรอยละ 100 มีความรูและทักษะดานภาษาไทยผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียน
และมาตรฐานตามทีห่ ลักสูตรกําหนด มีนสิ ัยรักการอาน
3. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนภาษาไทยสูงขึ้นรอยละ 5
4. นักเรียนรอยละ 80 สามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
5. นักเรียนรอยละ 100 มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนรูใหมๆในการศึกษาคนควา
6. นักเรียนรอยละ 100 ไดรับการสงเสริมดานความสามารถของนักเรียน ใหเปน คนดี คนเกง
ดานทักษะการใชภาษาไทย
7. บุคลากรในกลุมสาระภาษาไทยรอยละ 100 ไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถดานการจัด
การเรียนการสอน
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมิน
โครงการ)

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ต.ค.56- ก.ย.57 นางวิภารัตน
ครูทุกคนในกลุม
สาระภาษาไทย
ต.ค.2556 –
ก.ย.2557

ครูทุกคนในกลุม
สาระภาษาไทย

ก.ย.2557

ครูทุกคนในกลุม
สาระภาษาไทย

3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูร วมกิจกรรม
(แบบประเมินความพึงพอใจ)
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร

ก.ย.2557
ก.ย.2557

ครูทุกคนในกลุม
สาระภาษาไทย
นางวิภารัตน

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน……15,470…..บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1 กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมรําลึกคุณสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ
2 กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมสงเสริมพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน
2.1 พัฒนาทักษะการอาน การเขียน
2.2 พัฒนาทักษะการอาน การคิดวิเคราะหเขียน
3 กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมผลิต จัดหาสื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอน
3.1 ผลิตชุดการสอนแบบศูนยการเรียน
(หลักภาษาไทย) 8 ศูนย
3.2 ผลิตชุดการสอนแบบหมุนเวียน เรียนรูตาม
ศักยภาพ (การใชภาษาไทย) 6 เรือ่ ง
3.3 จัดทําชุดเอกสารการสอน ,แบบฝก
4 กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนแกไขปญหาการเรียนภาษาไทย
รวม

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

2,470

2,470
2,000

1,000
1,000
9,000
3,000
3,000
3,000
2,000

2,000

15,470

15,470

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค)

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ

1. นักเรียนรอยละ100 ไดรับการสงเสริมพัฒนาการ การสอบถาม การสังเกต
จัดการเรียนรูทเี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญนักเรียนได
การประเมินความพึงพอใจ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม/แบบสังเกต
แบบประเมินความพึงพอใจ

2. นักเรียนรอยละ 100 มีความรูและทักษะดาน
ภาษาไทยไดมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด มีนิสัย
รักการอาน
3. ผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนภาษาไทยของนักเรียน
ผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนและสูงขึ้นรอยละ 5
4. นักเรียนรอยละ 100 สามารถแสวงหาความรู
จากแหลงเรียนรูในโรงเรียนและภูมปิ ญญาทองถิ่น
5. นักเรียนรอยละ 100 มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู
ใหมๆในการศึกษาคนควา
6. นักเรียนรอยละ 80ไดรับการสงเสริมพัฒนาให
เปน คนดี คนเกงดานทักษะการใชภาษาไทย
7. บุคลากรกลุมสาระภาษาไทยรอยละ 100 ไดรับ
การพัฒนาใหมีความสามารถดานการจัดการเรียน
การสอน

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนไดรับการสงเสริมการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูท ี่เนนผูเ รียนเปนสําคัญทําให
นักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ
2. นักเรียนมีความรูและทักษะดานภาษาไทยผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนและมาตรฐาน
ตามที่หลักสูตรกําหนด มีนิสัยรักการอาน
3. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนภาษาไทยสูงขึ้นรอยละ 5
4. นักเรียน สามารถแสวงหาความรูจ ากแหลงเรียนรูในโรงเรียนและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
5. นักเรียนมีสื่อ นวัตกรรมการเรียนรูใหมๆในการศึกษาคนควา

6. นักเรียน ไดรับการสงเสริมดานความสามารถของนักเรียน ใหเปน คนดี คนเกงดานทักษะการใช
ภาษาไทย
7. บุคลากรในกลุมสาระภาษาไทยไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถดานการจัดการเรียน
การสอน

ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางวิภารัตน ตาวิยะ)
ตําแหนงหัวหนากลุม สาระการเรียนรูภาษาไทย

ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นายเอกชัย ใจกองแกว)
รองอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
(นายนิคม มะยาระ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

ราคา จํานวน
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน

1 คาจางถายเอกสารเขาเลมชุด
การสอนแบบศูนยการเรียน
2 คาจางถายเอกสารเขาเลมชุด
การสอนแบบหมุนเวียนเรียนรู
ตามศักยภาพ
3 คาจัดทําชุดเอกสารการสอน
4
5
6
7
8
9

กระดาษถายเอกสารดับเบิ้ลเอ
ลวดเย็บกระดาษ No 10-1m
ลวดเสียบกระดาษเบอร 1
กระดาษการดสีทําปก A 4
แล็กซีน 1.5 นิ้วคละสี
กระดาษกาวยน1.5นิ้ว
น้ําเงิน,ชมพู
10 กระดาษทําเกียรติบัตร
11 ปากกาไวทบอรดคละสี
12 หมึกปริ้นเตอรcannon MP287
สีดํา
13 หมึกปริ้นเตอรcannon MP287
สีแดง
14 หมึกปริ้นเตอรcannon MP287
สีเหลือง
15 หมึกปริ้นเตอรcannon MP287
สีน้ําเงิน
16 หมึกปริ้นเตอรเลเซอร
Hp 1020
17 แผนใส A 4

แหลง
งบประมาณ

จํานวน
เงิน

ระยะเวลาที่
ตองการใช

3,000 ( )เงินอุดหนุน

ต.ค -พ.ย.56

3,000 ( )เงินนอก

ต.ค.- พ.ย.56

3,000 ( )เงินอื่น ๆ

ต.ค.- พ.ย.56

งปม.

(ระบุ)

11
20
3
3
8
4

รีม
กลอง
กลอง
รีม
มวน
มวน

130
10
8
75
45
35

1,430
200
24
225
360
140

ต.ค –พ.ย.56
ต.ค.- พ.ย.56
ต.ค.- พ.ย.56
ต.ค.–พ.ย.56
ต.ค.- พ.ย.56
ต.ค.- ก.ย.57

1
10
4

หอ
ดาม
ขวด

121
25
160

121
250
640

มิ.ย.- ก.ค.57
ต.ค.- ก.พ.57
ต.ค.- ก.ย.57

1

ขวด

160

160

ต.ค.- ก.ย.57

1

ขวด

160

160

ต.ค.- ก.ย.57

1

ขวด

160

160

ต.ค.- ก.ย.57

1

ชุด

2,200

2,200

พ.ย. 56

2

หอ

200

400

ธ.ค.-ก.พ.57

รวม ( หนึ่งหมื่นหาพันสีร่ อยเจ็ดสิบบาทถวน )

15,470

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาสงเสริมการจัดการเรียนรูว ชิ าวิทยาศาสตร
จุดเนน สพฐ. ที่ 1, 5, 8, 9, 10
ตัวบงชี้ ที่ 3, 4, 5, 6, 10
มาตรฐานที่ 3, 4, 5, 6
ขอที่ 1, 2
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
นายชูชาติ เดนถาวร / คณะครูกลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรูว ิชาวิทยาศาสตรตองสงเสริมผูเรียนใหเรียนรูทกุ ดาน ใหรับ
ประสบการณตรงโดยจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการสงเสริมผูเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห สังเคราะห สรุปเปนองคความรูจ ากการจัดการเรียนการเรียนรูข องครูผูสอน นอกจากนี้ ครูผูสอน
ตองมีสอื่ นวัตกรรมที่ทันสมัย ตองพัฒนาตนเองอยางสม่าํ เสมอ การสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดทักษะ
กระบวนการตางๆ นอกจากการใชเทคนิคการสอนแลวยังตองมีสื่อ วัสดุอุปกรณทที่ ันสมัยเพื่อใหการจัดการ
เรียนรูของผูเรียนใหมศี ักยภาพที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหผูเรียนมีจิตวิทยาศาสตรทาํ ใหผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบวัดผลประเมินผลแหงชาติของสทศ. สูงกวา
คาเฉลี่ยมาตรฐานหรือเพิ่มขึ้น 5 %
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิด
สรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางสมเหตุผล
3. นักเรียนมีทักษะวิทยาศาสตร มีทักษะในการทํางานรักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได
4. นักเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ าํ เปนตามหลักสูตร
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ จํานวน 750 คน
3.2 ดานคุณภาพ
1. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบวัดผลประเมินผลแหงชาติของ สทศ. สูงกวา
คาเฉลี่ยมาตรฐานหรือเพิ่มขึ้น 5 %
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิด

สรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางสมเหตุผล
3. นักเรียนมีทักษะวิทยาศาสตร มีทักษะในการทํางานรักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได
4. นักเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ าํ เปนตามหลักสูตร
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ
- ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
- ประชุมครูในกลุม งานที่
รับผิดชอบ
- กําหนดขั้นตอนกิจกรรม
- กําหนดระยะเวลา วันเวลาที่
จัดกิจกรรม
- ดําเนินการจัดกิจกรรม
- ประเมินผล
3. ขั้นประเมินผล
- ประเมินโครงการ
- สรุปรายงาน

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ก.ค. 56

คณะครูในกลุมสาระ

ต.ค. 56 - ก.ย.57

คณะครูในกลุมสาระ

ก.ย.57

คณะครูในกลุมสาระ

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 90,000 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่
1

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 การสงเสริมทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร
1.1 กิจกรรมคายสงเสริมทักษะการใชอุปกรณทาง
วิทยาศาสตรระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1
1.2 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร /งานสัปดาห
วิทยาศาสตร
1.3 กิจกรรมวันสิ่งแวดลอมไทยและสิ่งแวดลอมโลก

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
20,000
20,000
5,000

รวม

20,000
(กพร)
20,000
(อุดหนุน)
5,000
(กพร)

2

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร
ของนักเรียน
2.1 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียน

30,000

30,000
(อุดหนุน)

90,000

รวม

6. การประเมินโครงการ
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ (ตาม
วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
วัตถุประสงค)
กิจกรรมคายสงเสริมทักษะการใช สอบถาม / สัมภาษณ
แบบประเมินความพึงพอใจของ
อุปกรณทาง วิทยาศาสตร
นักเรียน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร /
สัปดาหวิทยาศาสตร
กิจกรรมวันสิ่งแวดลอมไทยและ
สิ่งแวดลอมโลก
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู
ของผูเรียน

สอบถาม / สัมภาษณ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน
สอบถาม / สัมภาษณ
แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน
สอบถาม / สัมภาษณ
แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินโครงการ /แบบ
ประเมินกิจกรรม
แบบประเมินโครงการ /แบบ
ประเมินกิจกรรม
แบบประเมินโครงการ /แบบ
ประเมินกิจกรรม
แบบประเมินโครงการ /แบบ
ประเมินกิจกรรม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบวัดผลประเมินผลแหงชาติของสทศ. สูงกวา
คาเฉลี่ยมาตรฐานหรือเพิ่มขึ้น 5 %
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิด
สรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางสมเหตุผล
3. นักเรียนมีทักษะวิทยาศาสตร มีทักษะในการทํางานรักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได
4. นักเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ าํ เปนตามหลักสูตร

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ
(นายชูชาติ เดนถาวร)
ตําแหนงประธานกลุม สาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร

ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รองผูอาํ นวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ กิจกรรมคายฝกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร นักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

กระดาษโฟโต 180 gr
กระดาษทําเกียรติบัตร
กาวลาเท็กซ
ฟวเจอรบอรด 130x245 cm
กระดาษขาวเทา
กระดาษโปสเตอร หนา
เชือกแดงขาว ยาว 200 m
หมึกปริ๊นเตอรทาํ เกียรติบัตร
สีผสมอาหาร
เอกสารการจัดกิจกรรม
อาหารกลางวันนักเรียน /แกนนํา
อาหารวางนักเรียน / แกนนํา
ปายไวนิล
ถุงดํา 30x30
กระดาษกาวยน 1 นิ้ว คละสี
ลูกโปง
ยางรัดของ
แอลกอฮอล
กระดาษ A 4
กระดาษปกคละสี

จํานวน หนวย
2
2
5
5
20
30
6
1ชุด
26
150
150
150
1
2
10
5โหล
1
5
4
4

รวมสองหมื่นบาทถวน

งบประมาณ
ราคา จํานวน
ตอหนวย เงิน
420
350
45
160
19
13
65
1,400
10
25
25
25
800
150
45
50
50
100
150
105

840
700
225
800
380
390
390
1,400
260
3,750
3750
3750
800
300
450
250
50
500
600
420

แหลง
งบประมาณ

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
เงิน
ใช
มิ.ย. 57
มิ.ย. 57
มิ.ย. 57
มิ.ย. 57
มิ.ย. 57
มิ.ย. 57
มิ.ย. 57
มิ.ย. 57
มิ.ย. 57
มิ.ย. 57
มิ.ย. 57
มิ.ย. 57
มิ.ย. 57
มิ.ย. 57
มิ.ย. 57
มิ.ย. 57
มิ.ย. 57
มิ.ย. 57
มิ.ย. 57
มิ.ย. 57

กพร
กพร
กพร
กพร
กพร
กพร
กพร
กพร
กพร
กพร
กพร
กพร
กพร
กพร
กพร
กพร
กพร
กพร
กพร
กพร

20,000
20,000

ทรัพยากรที่ใชในโครงการ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร / งานสัปดาหวิทยาศาสตร
ทรัพยากรโครงการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายการ
ปายไวนิล 120x120
สันรูด 15 mm
กระดาษปกคละสี
แผนใส A 4
พิวเจอรบอรด 65x122cm
คัตเตอรใหญ
ใบมีดคัตเตอรใหญ 45 องศา
กระดาษเยื่อกาว 2 หนาบาง
เทปโฟม 21 mm
แผงโครงงาน 120x100 cm
กระดาษ A 4
เทปตัดขอบสะทอนแสง คละสี
กาวลาเท็กซ
หมึกเครื่องปริ๊นเลเซอร
กระดาษโปสเตอรสคี ละสี
พลาสติกใส

จํานวน หนวย
10
50
8
4
30
15
5
10
5
2
10
24
10
1
50
1 มวน

รวมสองหมื่นบาทถวน

งบประมาณ
ราคา จํานวน
ตอหนวย เงิน
150
13
105
195
50
45
45
55
230
2500
150
65
45
2500
13
470

1500
650
840
780
1500
675
225
550
1150
5,000
1500
1560
450
2500
650
470

แหลง
งบประมาณ

จํานวน
เงิน

ระยะเวลาที่
ตองการใช
ก.ค.- ก.ย. 57

(/ )เงินงบประมาณ
(/ )เงินงบประมาณ
(/ )เงินงบประมาณ
(/ )เงินงบประมาณ
(/ )เงินงบประมาณ
(/ )เงินงบประมาณ
(/ )เงินงบประมาณ
(/ )เงินงบประมาณ
(/ )เงินงบประมาณ
(/ )เงินงบประมาณ
(/ )เงินงบประมาณ
(/ )เงินงบประมาณ
(/ )เงินงบประมาณ
(/ )เงินงบประมาณ
(/ )เงินงบประมาณ
(/ )เงินงบประมาณ

ก.ค.- ก.ย. 57
20,000
20,000

ทรัพยากรที่ใชในโครงการ กิจกรรมวันสิ่งแวดลอมไทยและสิ่งแวดลอมโลก
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

จํานวน หนวย

1 ปายไวนิล 4x2 m
2 กิจกรรมจัดปายนิเทศน
วันสิง่ แวดลอมไทย
3 กิจกรรมจัดปายนิเทศน
วันสิง่ แวดลอมโลก
4 กิจกรรมประกวดตอบปญหา
การอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม

งบประมาณ
ราคา จํานวน
ตอหนวย เงิน

แหลง
งบประมาณ

2
6

800
200

1,600
1,200

กพร
กพร

6

200

1,200

กพร

10

100

1,000

กพร

จํานวน
เงิน

ระยะเวลาที่
ตองการใช
ธ.ค.56-มิ.ย.57

5,000
5,000

รวมหาพันบาทถวน
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียน
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

1 ดังรายการวัสดุอุปกรณ /สารเคมี

งบประมาณ

ราคา จํานวน
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน
27

รวมสามหมื่นบาทถวน

แหลง
งบประมาณ

จํานวน
เงิน

30,000 (/ )เงินงบประมาณ

ระยะเวลาที่
ตองการใช
พ.ค.57-ก.ย.57

30,000
30,000

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาแบบบูรณาการ(EIS) โดยครูไทยเพื่อเด็กไทยสูส ากล
จุดเนน สพฐ. ที่ 5
ตัวบงชี้ ที่ 5
มาตรฐานที่ 5
ขอที่ 1
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมสาระวิทยาศาสตร
นางวัชรินทร เจริญคํา
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
จากผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภในรายวิชา ภาษาอังกฤษทั้งใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแตปการศึกษา 2551 – 2552 ยังไมบรรลุคุณภาพ
มาตรฐานจากการประเมินภายนอกรอบสอง (พ.ศ.2549-2553) ของ สมศ. และผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติ คือ O-NET มีผลการทดสอบต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับชาติ จากสภาพปญหาดังกลาวโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภจึงจัดโครงการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ(EIS)
โดยครูไทย เพื่อแกปญ
 หาการเรียนรู และตอบสนองนโยบายที่เปนจุดเนนดานการจัดการศึกษาตามนโยบาย
การปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ.2552-2561) ของรัฐบาล ซึ่งหลักการของหลักสูตรนี้ใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ในสาระคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร รวม
50% ของเวลาเรียนทั้งหมด สวนเวลาของสาระทีเ่ หลือใชภาษาไทยเปนสือ่ หนังสือประกอบการเรียนจาก
ประเทศสิงคโปรรวมถึงการใชสอื่ ICT และสื่อทางInternet
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ พรอมทั้งสามารถใช
ภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธกับครูผสู อนและผูเ รียนดวยกันได
2. เพื่อใหนักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ พรอมทั้งไดรับการ
ฝกทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการทักษะพื้นฐานการเรียนรูแบบวิทยาศาสตร กับ
ภาษาอังกฤษที่จําเปนตามหลักสูตร
3. เปาหมาย
3.1ดานปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภชั้น ม. 1 – ม. 6 ไดฝกทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
(Classroom English)และกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตรทจี่ ําเปนตามหลักสูตร
3.2ดานคุณภาพ
- นักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธ
กับครูผสู อนและผูเรียนดวยกันได

4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมครูทเี่ กี่ยวของ สรุปผลการ
สํารวจวัสดุอุปกรณที่ตองใช
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจางปรับปรุง
ซอมแซม

เปาหมาย
- บัญชีวัสดุอุปกรณทเี่ ปน
ปจจุบัน

3. ขั้นประเมินผล
-ประเมินความพึงพอใจผูม ีสวน
เกี่ยวของ
-ประเมินโครงการ
-สรุปรายงานผูบริหาร
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 3,529

ผูรับผิดชอบ

ต.ค.56 – ก.ย.57 นางวัชรินทร เจริญคํา
และครูผูสอนหลักสูตร
EIS

- มีสื่ออุปกรณในการจัดการ ต.ค.56 – ก.ย.57 นางวัชรินทร เจริญคํา
และครูผูสอนหลักสูตร
เรียนรูหลักสูตร EIS
EIS
- ความพึงพอใจของผูมสี วน ก.ย.57
เกี่ยวของ
- ทราบผลการดําเนินงานเพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนา
งานตอไป

นางวัชรินทร เจริญคํา
และครูผูสอนหลักสูตร
EIS

บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้

ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1

กิจกรรมที่ 1
- การปรับปรุงและจัดหาสื่ออุปกรณในการ

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ

จัดการเรียนรูหลักสูตร EIS
รวม

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค)
1. นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษใน
หองเรียน ปฏิสัมพันธกับครูผสู อนและ
ผูเรียนดวยกันได
2. นักเรียนไดรับการฝกทักษะการอานเขียนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการ
ทักษะพื้นฐานการเรียนรู
แบบวิทยาศาสตรที่จําเปนตามหลักสูตร

ระยะเวลา

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ

รวม

3,529

3,529

3,529

3,529

เครื่องมือที่ใช

1. ตรวจบันทึกการนิเทศ/
ประเมินการสอน

1. แบบบันทึกการนิเทศ/แบบ
ประเมินการสอน

2 การสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในปการศึกษา
2557

2 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในปการศึกษา 2557

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ พรอมทัง้ สามารถใชภาษาอังกฤษ
ในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธกับครูผสู อนและผูเ รียนดวยกันได
7.2 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ พรอมทั้งไดรับการฝกทักษะ
การอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการทักษะพื้นฐานการเรียนรูแบบวิทยาศาสตรกับภาษาอังกฤษที่จําเปน
ตามหลักสูตร
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางวัชรินทร เจริญคํา)
ตําแหนง ครู ชํานาญการพิเศษ

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

ราคา จํานวน
แหลง
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน งบประมาณ

1 กระดาษถายเอกสาร 70 g เอ 4

10

รีม

130

2 กระดาษชารททําปก เอ 4 150 g
3 ลวดเย็บกระดาษเบอร 10(1X24)

1
1

หอ
โหล

85
120

4 หมึกเติมเครื่องปริ๊นอิงคเจทพรีเมี่ยม

4

ขวด

250

5 Maxเบอร HD-10
6 ปากกาไวทบอรด ,
7 คาจัดทําปายไวนิล

1
10

อัน
กลอง

84
25

1,300 ( )เงิน

งบประมาณ
85 (√ )เงินอุดหนุน
120 ( )เงินนอก
งปม.
1,000 ( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)

84
240
700
รวม(......3,529…..บาทถวน..............)

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
เงิน
ใช
ต.ค.56 –
ก.ย.57

งาน/โครงการ
สงเสริมการเรียนการสอนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1
จุดเนน สพฐ.ที่ 1,5,8
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
ตัวบงชี้ที่ 1,2,3,4,5,6
สนองการประเมินภายใน
มาตรฐานที่ 1,2,3,4,5,6
สนองกลยุทธโรงเรียน
ขอที่ 1,2,3
ลักษณะของโครงการ
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
หนวยงานรับผิดชอบ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ์
ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2557
………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญตามเปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา 2542
ที่มุงเนนใหผูเรียนมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการแสวงหาความรูด วยตนเอง รูจกั คิด วิเคราะหคิดสังเคราะหและ
เรียนรูตลอดชีวิต การจัดกิจกรรมการเรียนรูของกลุม สาระคณิตศาสตรมุงเนนใหผูเรียนสามารถใชคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน โดยบูรณาการกับการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสอดคลองกับโครงการโรงเรียนดีใกลบาน รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย
เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร ทัง้ นี้เพื่อสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจงึ ไดจัดทําโครงการพัฒนาการเรียนรู ซึ่งจะเปนสวนสําคัญใหนกั เรียน
สามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงคณิตศาสตร คิดเปนระบบและเพือ่ เปนพื้นฐานที่ดีในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ ึงประสงค
3. ผูเรียนมีทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
4. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางมีเหตุผล
5. ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ ําเปนตามหลักสูตร
6. ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ ไดรับการสงเสริมและพัฒนาทักษะทางดานคณิตศาสตรที่
เหมาะสมกับระดับชั้นและศักยภาพ รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ ผานเกณฑคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น มีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค

4. วิธีดําเนินการ
กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลา

1. หองเรียนคุณภาพ และการจัดทําสื่อ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร
- ปรับปรุงหองเรียน คณิตศาสตรใหมี
สื่อ-อุปกรณ พรอมใชสําหรับการสอน
- จัดทําสื่อการเรียนรูใหมีความ
เหมาะสมกับผูเรียน
ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมครูในกลุมสาระฯกําหนด
แผนการทํางาน
2. ตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. เสนอโครงการขออนุมัติ
ขั้นดําเนินการ
1. ดําเนินการปรับปรุหองเรียน
คณิตศาสตรใหมสี ื่อ – อุปกรณพรอมใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2. ครูจัดสื่อ/นวัตกรรมตามความถนัด
และความสนใจ
3. ทดลองใชสอื่ /นวัตกรรมทีจ่ ัดทําขึ้น
4. ปรับปรุงพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมใหดี
ยิ่งขึ้น
ขั้นประเมินผล
1. แบบบันทึกการใชหอ งเรียนคุณภาพ
2. แบบสอบถามครู-นักเรียน
3. ประเมินผลการใชสื่อ
4. สรุปผลและรายงานฝายบริหาร

ต.ค.56 - ก.ย. 57
1. กลุมสาระคณิตศาสตร มี
หองเรียนที่มีวัสดุ– อุปกรณ
พรอมใหครูใชและมี
สภาพแวดลอมที่ดีไดสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพและครบทุก
หอง
2.นักเรียนไดรับความรูและ
ประสบการณตรงจากการ
เรียนรูคณิตศาสตร จากสื่อ
อุปกรณที่ครูจัดหา
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชา
คณิตศาสตรและตอครูผสู อน
คณิตศาสตรเพิ่มขึ้น

2. อบรมการใชโปรแกรม The
Geometer’s Sketchpad (GSP)
เบื้องตน
ขั้นเตรียมการ
- ประชุมวางแผนและแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน
- เขียนโครงการและเสนอโครงการ
เพื่อการอนุมัติ
- แจงโครงการและชี้แจงให

1. ครูและนักเรียนมีความรู
ความเขาใจและเกิดทักษะใน
การเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม
The Geometer’s
Sketchpad (GSP) เบื้องตน
2. นักเรียนมีความพรอมใน
การเขารวมการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการระดับเขตพื้นที่

มิถุนายน 57

ผูรับผิดชอบ
คณะครูทุกคน

นายศุภชัยและคณะ
คณะครูทุกคน

คณะกรรมการรับทราบ
- มอบหมายใหคณะทํางานรับผิดชอบ
ขั้นดําเนินการ
- ประชาสัมพันธและรับสมัครนักเรียน
เขารวมโครงการ
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
- จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณที่
เกี่ยวของ
- ดําเนินการอบรมตามโครงการ
ขั้นประเมินผล
- ประเมินผลการจัดทําโครงการ
- สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
- รายงานผลการดําเนินการโครงการ
ตอผูบริหาร
- นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข
และพัฒนา

การศึกษา กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร

3. สงเสริมนักเรียนเขารวมการแขงขัน
ทักษะวิชาการทางคณิตศาสตร
ขั้นเตรียมการ
- ประชุมวางแผนเตรียมงาน
- ประชุมครูในกลุมสาระเพื่อแบงงาน
ขั้นดําเนินการ
- คัดเลือกนักเรียนที่มผี ลการเรียนทาง
คณิตศาสตรในระดับเกงและสนใจเขา
รวมกิจกรรม
- สงเสริมนักเรียนเขารวมการแขงขัน
ทักษะวิชาการทางคณิตศาสตร
ขั้นประเมินผล
- แบบสอบถาม
- ผลการแขงขันกับองคกรภายนอก
สถานศึกษา

1. นักเรียนทีเ่ ขารวมกิจกรรม ต.ค. 56 – ก.ย. 57
มีความสามารถทาง
คณิตศาสตรสูงขึ้นและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. นักเรียนนําประสบการณที่
ไดรับไปประยุกตใช และ
พัฒนาตนเองใหมี
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชา
คณิตศาสตร

น.ส.รุงทิวาและ
คณะครูทุกคน

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน……13,882…..บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1

หองเรียนคุณภาพ และการจัดทําสื่อการเรียน
การสอนคณิตศาสตร
อบรมการใชโปรแกรม The Geometer’s
Sketchpad (GSP) เบื้องตน
สงเสริมนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะ
วิชาการทางคณิตศาสตร

2
3

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
/

9,618

/

2,058

/

2,206

รวม

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ(ตาม
จุดประสงค)
- นักเรียนรอยละ 70 มีทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น
- นักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองมาก
ขึ้น
รอยละ 80
- ประสิทธิภาพการสอนของครูเพิม่ ขึ้น
- นักเรียนรอยละ 90 มีความพึงพอใจใน
การ
ใชบริการหองศูนยคณิตศาสตร
- นักเรียนรอยละ 85 รวมกิจกรรมการ
แขงขัน/การฝกทักษะทางคณิตศาสตรมี
ผลงานดีขึ้น

รวม

13,882

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

การประเมิน/การทดสอบ

แบบสอบถาม/แบบทดสอบ

การประเมิน

แบบสอบถาม

การประเมินผลการเรียน
การประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบสอบถาม/แบบสังเกต

การประเมิน

แบบประเมิน/ผลงาน

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
- นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภรอยละ 90 เขารวมกิจกรรมมีความสามารถทางคณิตศาสตรสูงขึ้น
และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น
- ผลงานการแขงขันเปนที่นาพอใจมากขึ้น
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ การเรียนวิชาคณิตศาสตร
- นักเรียนนําความรูทักษะพื้นฐานจากชุดคูมือสอนซอมเสริมไปประยุกตใชแกปญ
 หาคณิตศาสตรไดดี
ยิ่งขึ้น

- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมสี ื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีประสิทธิภาพ มีหองเรียนที่
มีวัสดุ อุปกรณพรอมใหครูใชและมีสภาพแวดลอมที่ดีได สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
- ครู นักเรียนมีความรูความเขาใจและเกิดทักษะในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม
The Geometer’s Sketchpad (GSP) เบื้องตน

ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
(นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ์)
(นายเอกชัย ใจกองแกว)
ประธานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
รองผูอํานวยการกลุม บริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

ราคา
จํานวน
แหลง
จํานวน หนวย ตอ
เงิน งบประมาณ
หนวย

กิจกรรมหองเรียนคุณภาพ และ
การจัดทําสื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร
1. ซอมบํารุงวัสดุครุภัณฑและ
อุปกรณคอมพิวเตอรทั้งหมด
2. คาใชจายในการจัดทําสื่อการ เรียนการสอนของครูกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
กิจกรรมการอบรมการใช
โปรแกรม GSP เบื้องตน
1. อาหารกลางวัน อาหารวาง
1 วัน นักเรียน 30 คน
2. เอกสารประกอบการอบรม
กิจกรรมสงเสริมนักเรียนเขารวม
การแขงขันทักษะวิชาการทาง
คณิตศาสตร
1. A-Math เกมตอเลขคํานวณ
1
ชุด 1,300
ชุดไมหมุน
2. A-Math เกมตอเลขคํานวณ
1
ชุด 495
ชุดมาตรฐาน
3. หนังสือโซดุกุเกมถอดรหัส
1 เลม 137
ตัวเลข ชุด 1
4. หนังสือโซดุกุเกมถอดรหัส
1 เลม 137
ตัวเลข ชุด 2
5. หนังสือโซดุกุเกมถอดรหัส
1 เลม 137
ตัวเลข ชุด 3
รวม (..หนึ่งหมื่นสามพันแปดรอยแปดสิบสองบาทถวน..)

ระยะเวลาที่
จํานวน
ตองการใช
เงิน

6,618

เงินอุดหนุน

6,618

พ.ค. 57

3,000

เงินอุดหนุน

3,000

พ.ค. 57

1,800

เงินอุดหนุน

1,800

มิ.ย. 57

258

เงินอุดหนุน

258

มิ.ย. 57

1,300

เงินอุดหนุน

1,300

มิ.ย.57

495

เงินอุดหนุน

495

มิ.ย.57

137

เงินอุดหนุน

137

มิ.ย.57

137

เงินอุดหนุน

137

มิ.ย.57

137

เงินอุดหนุน

137

มิ.ย.57

13,882

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ
เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ(EIS)
จุดเนน สพฐ. ที่ 5
ตัวบงชี้ ที่ 5
มาตรฐานที่ 5
ขอที่ 1
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ์
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
จากผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภในรายวิชา ภาษาอังกฤษทั้งใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแตปการศึกษา 2551 – 2552 ยังไมบรรลุคุณภาพ
มาตรฐานจากการประเมินภายนอกรอบสอง (พ.ศ.2549-2553) ของ สมศ. และผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติ คือ O-NET มีผลการทดสอบต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับชาติ จากสภาพปญหาดังกลาวโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภจึงจัดโครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(EIS) เพื่อแกปญ
 หาการเรียนรู และตอบสนองนโยบายที่เปนจุดเนนดานการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ.2552-2561) ของรัฐบาล ซึ่งหลักการของหลักสูตรนี้ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ ในสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยมีสื่อการเรียนการสอนเปนหนังสือ
ประกอบการเรียนจากประเทศสิงคโปรรวมถึงการใชสื่อ ICT และสื่อทาง Internet
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนไปตามเกณฑ พรอมทัง้
สามารถใชภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธกับครูผสู อนและผูเ รียนดวยกันได
2. เพื่อใหนักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ พรอมทั้งไดรับการฝก
ทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการทักษะพืน้ ฐานการเรียนรูแบบวิทยาศาสตรและทักษะการคิด
แกปญหาโจทยคณิตศาสตรทสี่ ัมพันธกันระหวางสัญลักษณแทนจํานวนกับภาษาอังกฤษทีจ่ ําเปนตามหลักสูตร
3. เพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจและสามารถจัดการเรียนรูดวยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(EIS) ใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร
3. เปาหมาย
3.1ดานปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภชั้น ม. 1 – ม. 6 ไดฝกทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
(Classroom English)และกระบวนการทักษะทางคณิตศาสตรที่จําเปนตามหลักสูตร
3.2ดานคุณภาพ
- นักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธ
กับครูผสู อนและผูเรียนดวยกันได

4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมครูทเี่ กี่ยวของ สรุปผลการ
สํารวจวัสดุอุปกรณที่ตองใช
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจางปรับปรุง
ซอมแซม

เปาหมาย
- บัญชีวัสดุอุปกรณทเี่ ปน
ปจจุบัน

3. ขั้นประเมินผล
-ประเมินความพึงพอใจผูม ีสวน
เกี่ยวของ
-ประเมินโครงการ
-สรุปรายงานผูบริหาร

ระยะเวลา
ก.ค.56

ผูรับผิดชอบ
นางนิมิตรา แกว
บริสุทธิ์และครูผสู อน
หลักสูตรEIS

- มีสื่ออุปกรณในการจัดการ ต.ค.56 – ก.ย.57 นางนิมิตรา แกว
บริสุทธิ์และครูผสู อน
เรียนรูหลักสูตร EIS
หลักสูตรEIS
- ความพึงพอใจของผูมสี วน ก.ย.57
เกี่ยวของ
- ทราบผลการดําเนินงานเพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนา
งานตอไป

นางนิมิตรา แกว
บริสุทธิ์และครูผสู อน
หลักสูตรEIS

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 1,235 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
จําแนกตามหมวดรายจาย
กิจกรรมและรายละเอียดการใช
ที่
รวม
งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1 กิจกรรมที่ 1
1,235
1,235
- การปรับปรุงและจัดหาสื่ออุปกรณในการ
จัดการเรียนรูหลักสูตร EIS
รวม
1,235
1,235
6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค)
1. นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษใน
หองเรียน ปฏิสัมพันธกับครูผสู อนและ
ผูเรียนดวยกันได
2. นักเรียนไดรับการฝกทักษะการอานเขียนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการ
ทักษะพื้นฐานการเรียนรู
แบบคณิตศาสตรที่จําเปนตามหลักสูตร

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช

1. ตรวจบันทึกการนิเทศ/
ประเมินการสอน

1. แบบบันทึกการนิเทศ/แบบ
ประเมินการสอน

2 การสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในปการศึกษา
2557

2 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในปการศึกษา 2557

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ พรอมทัง้ สามารถใชภาษาอังกฤษ
ในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธกับครูผสู อนและผูเ รียนดวยกันได
7.2 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ พรอมทั้งไดรับการฝกทักษะ
การอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการทักษะพื้นฐานการเรียนรูแบบคณิตศาสตรกบั ภาษาอังกฤษทีจ่ ําเปน
ตามหลักสูตร
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ์)
ตําแหนง ครู ชํานาญการพิเศษ

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

จํานวน หนวย

ราคา จํานวน
ตอหนวย เงิน

1 กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4

2

รีม

150

300

2 กระดาษชารททําปก เอ 4 150 g

1

หอ

85

85

3 ลวดเย็บกระดาษเบอร 10(1X24)

1

โหล

120

120

4 ปากกาไวทบอรด
10 ดาม
5 คาจัดทําปายไวนิล
รวม(หนึง่ พันสองรอยสามสิบหาบาทถวน)

25

250
480
1,235

แหลง
งบประมาณ
( )เงิน
งบประมาณ
(√ )เงิน
อุดหนุน
( )เงินนอก
งปม.

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
เงิน
ใช
ต.ค.56 –
ก.ย.57

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1
การประเมินสนองโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูสงั คมศึกษาฯ ปการศึกษา 2557
จุดเนน สพฐ.ที่ 1,4
ตัวบงชี้ ที่ 3,4,5,6
มาตรฐานที่ 4,5,7,10
ขอที่ 1, 2, 5
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวแววตา กอบกํา
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
จากรายงานสรุปผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) จากสถาบันการทดสอบแหงชาติ (สทศ)
ในปการศึกษา 2556 พบวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในชวงชั้นที่ 3 และ 4 คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน คณะครูกลุม สาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ไดตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพและเนนผูเ รียนเปนสําคัญ และพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห
มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
กลุมสาระการเรียนรูสงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาและสงเสริมให
นักเรียนคุณภาพบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร และมีผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นรอยละ 4 จึงไดจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2557 ขึ้น

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร
2.2 เพื่อใหไดแผน/สื่อนวัตกรรมการเรียนการจัดการเรียนรูท ี่มีคุณภาพ
2.3 เพื่อใหมีคลังขอสอบของกลุม สาระสังคมศึกษา ฯครบทัง้ 14 รายวิชา
2.4 เพื่อใหมีคูมือสอนซอมเสริมทีม่ ีคุณภาพทั้ง 14 รายวิชา
2.5 เพื่อเผยแพรผลงานของครูและนักเรียนในกลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.6 เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น และและผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ O-NET
ปการศึกษา 2557 สูงขึ้นรอยละ 5

3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1) ครูกลุมสาระการเรียนรูสงั คมศึกษา ฯ มีทักษะ/ความรูใ นการจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายของ
หลักสูตรทั้ง 7 คน

2) มีแผน/สื่อนวัตกรรม/การจัดการเรียนรูทมี่ ีคุณภาพครบ 14 รายวิชา
3) กลุมสาระสังคมศึกษา ฯมีคลังขอสอบครบทัง้ 14 รายวิชา
4) มีคูมือสอนซอมเสริมทีม่ ีคุณภาพทั้ง 14 รายวิชา
5) ครูในกลุมสาระการเรียนรูสงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไดเผยแพรผลงานทุกคน และนักเรียน
ไดมีโอกาสแสดงทักษะและความสามารถทางสังคมศึกษารอยละ 80
6) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) จากสถาบันการ
ทดสอบแหงชาติ (สทศ.) ในปการศึกษา 2557 สูงขึ้นรอยละ 4

3.2 ดานคุณภาพ
ครูกลุม สาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ฯ มีความสามารถในการจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร
มีแผน /สื่อนวัตกรรม การจัดการเรียนรู คูมือสอนซอมเสริม และขอสอบทีม่ ีคุณภาพ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) จากสถาบันการทดสอบแหงชาติ (สทศ.) ในปการศึกษา 2557 สูงขึ้นรอย
ละ 4
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

1.ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมครูสรุปผล/วิเคราะหปญหา/
อุปสรรคในการจัดการเรียนรูแ ละผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ ปการศึกษา 2556
1.2 สํารวจความตองการของครูในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของ ปการศึกษา 2557
1.3 มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการ
ดําเนินกิจกรรม
1.4 ขออนุมัติโครงการตอฝายบริหาร

1.ทําใหทราบผล/ปญหา/
พ.ค. 57
อุปสรรคของการจัดการเรียนรู
ปการศึกษา 2557 และมีครู
รับผิดชอบกิจกรรมตางๆ

2.ขั้นดําเนินการ
2.1 ติดตอวิทยากร/ผูเ กี่ยวของ
2.2 การนิเทศ/การจัดทําแผนเรียนรูที่
สอดคลองกับตัวชีว้ ัดของกลุม สาระสังคมศึกษาฯ
2.3 ผลิต/พัฒนาสือ่ นวัตกรรมการเรียนรู
2.4 การจัดทําคลังขอสอบ

มีแผนเรียนรูทสี่ อดคลอง
กับตัวชี้วัดของกลุมสาระ
สังคมศึกษาฯ รวมทั้งมีสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรูที่มี
คุณภาพ
มีขอสอบที่มาตรฐาน
สอดคลองกับตัวชี้วัด

พ.ค.- มิ.ย. 57 ครูกลุม สาระ

ก.ค.-ก.ย.57

"

มีคูมือสอนซอมเสริมที่มี
คุณภาพ

ก.ค.-ก.ย.57

"

2.5 การจัดทําคูม ือสอนซอมเสริม

ครูแววตา

สังคมศึกษาฯ
ทุกคน

2.6 จัดนิทรรศการ/แขงขันทักษะ
ความสามารถทางสังคมฯ

3. ขั้นประเมินผล
3.1ประชุมครูกลุมสาระฯ
3.2สรุปผล/ประเมินผลการดําเนินงาน
3.3รายงานผลการดําเนินโครงการตอ
ผูบังคับบัญชา

ครูไดเผยแพรผลงาน
ทุกคน และนักเรียน
ไดมีโอกาสแสดงทักษะ
และความสามารถทาง
สังคมศึกษา
ครูและผูบ ริหารไดทราบผล ก.ย.57
การดําเนินโครงการ

ครูแววตา

5.รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน………10,000…………..บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียด
จํานวนตามหมวดจาย
ที่
การใชงบประมาณ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1. การนิเทศ/การจัดทําแผนเรียนรูที่สอดคลองกับ
ตัวชี้วัดของกลุมสาระสังคมศึกษาฯ
1.ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมครู สรุปผลการจัดการเรียนรู
ปการศึกษา 2556
1.2 มอบหมายหนาทีร่ ับผิดชอบ/แตงตั้ง
คณะกรรมการ
1.3 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 ติดตอประสานงานวิทยากร/ผูเ ชี่ยวชาญ
2.2 กําหนดตารางนิเทศการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู/การจัดการเรียนรู
2.3 นิเทศตามปฏิทิน
3. ขั้นประเมินผล
3.1ประชุมสรุปผลการนิเทศ/การจัดทําแผน
จัดการเรียนรู/การจัดการเรียนรู
3.2สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา
2. ผลิต/พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู
4,240
4,240
1.ขั้นเตรียมการ
1.1 สํารวจความตองการของครูผสู อนในการผลิต/
จัดซื้อวัสดุ

1.2 สํารวจราคา
1.3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2.ขั้นดําเนินการ
2.1 ดําเนินการจัดซือ้ จัดจาง ตามระเบียบ
2.2 ตรวจรับวัสดุอปุ กรณ
2.3 ผลิตสื่อนวัตกรรม
2.4 จัดทํารายการสื่อนวัตกรรม
3.ขั้นประเมินผล/รายงานผล
3.1 เก็บรวบรวมสถิติการใชสื่อนวัตกรรม
3.2 สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผลตอผูบังคับบัญชา
3.

การจัดทําคลังขอสอบ
1.ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมครู/มอบหมายหนาที่รบั ผิดชอบ/แตงตั้ง
คณะกรรมการ
1.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 ติดตอประสานงานวิทยากร/ผูเ ชี่ยวชาญ
2.2 ประชุมครูคัดเลือกขอสอบที่ไดมาตรฐาน
2.3 ครูผสู อนจัดพิมพ/เก็บรวมรวมขอสอบ
2.4 เก็บรวบรวมขอสอบแตละวิชาไวที่คลังขอสอบ
3.ขั้นประเมินผล/รายงานผล
3.1 ประชุมครู/ประเมินผลการจัดคลังขอสอบ
3.2 สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผลตอผูบังคับบัญชา
4. การจัดทําคูมือสอนซอมเสริม
1.ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมครู/มอบหมายหนาที่รบั ผิดชอบ/แตงตั้ง
คณะกรรมการ
1.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 ติดตอประสานงานวิทยากร/ผูเ ชี่ยวชาญ
2.2 ครูผูสอนจัดทําคูมอื สอนซอมเสริมรายวิชา
ที่รับผิดชอบสอน
3.ขั้นประเมินผล/รายงานผล
3.1 ประชุมครู/ประเมินผลการจัดจัดทําคูมือสอนเสริม
3.2 สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผลตอผูบังคับบัญชา

5,760

5,760

5 จัดนิทรรศการ/แขงขันทักษะ ความสามารถทางสังคมฯ
1.ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมครูวางแผนจัดนิทรรศการ/กิจกรรม
1.2 มอบหมายหนาทีร่ ับผิดชอบ
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 รับสมัครนักเรียนเขารวมกิจกรรม
2.2 ครูเตรียม/ดําเนินการจัดนิทรรศการ /ขอสอบ/
กิจกรรมแขงขันทักษะ/ความสามารถทางสังคม
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประชุมครู/สรุปผลการจัดนิทรรศการ/กิจกรรม
3.2 สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผลตอผูบ ังคับบัญชา

รวม

10,000 10,000

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.ครูมีความรู ความเขาใจในการ
จัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายของ
หลักสูตร
2.มีแผน/สือ่ นวัตกรรม/การจัดการ
เรียนรูที่มีคุณภาพ
3.มีคลังขอสอบของกลุมสาระสังคม
ศึกษา ฯครบทั้ง 14 รายวิชา
4.มีคูมือสอนซอมเสริมที่มีคุณภาพ
ทั้ง 14 รายวิชา
5.ไดเผยแพรผลงานของครูและ
นักเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วิธีวัดผล/ประเมินผล
1. ตรวจบันทึกการนิเทศ/ประเมิน
การสอน
2 ตรวจบันทึก/สังเกตการใชแผน/
สื่อนวัตกรรม/การจัดการเรียนรู
3. ประเมินคุณภาพของขอสอบ
ของกลุม สาระสังคมศึกษา ฯทั้ง
14 รายวิชา
4.ประเมินคูมือสอนซอมเสริม
5.ประเมินความพึงพอใจตอผลงาน
ของครูและนักเรียนในกลุม สาระการ
เรียนรูสงั คมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
สูงขึ้น และและผลการสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ O-NET
ปการศึกษา 2557 สูงขึ้นรอยละ 4

6. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
เรียนและและแบบทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ O-NET

เครื่องมือที่ใช
1. แบบบันทึกการนิเทศ/แบบ
ประเมินการสอน
2. แบบบันทึก/สังเกตการใชแผน/
สื่อนวัตกรรม/การจัดการเรียนรู
3. แบบประเมินคุณภาพของขอสอบ
ของกลุม สาระสังคมศึกษา ฯ ทั้ง 14
รายวิชา
4.แบบประเมินคูมือสอนซอมเสริม
ทั้ง 14 รายวิชา
5. แบบประเมินความพึงพอใจตอ
ผลงานของครูและนักเรียนในกลุม
สาระการเรียนรูสงั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
6. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนกลุมสาระสังคมศึกษา ฯ
และผลการสอบทางการศึกษา
แหงชาติ O-NET ปการศึกษา 2557

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครูมีความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร
7.2 มีแผน/สื่อนวัตกรรมการเรียนการจัดการเรียนรูที่มคี ุณภาพ
7.3 มีคลังขอสอบของกลุม สาระสังคมศึกษา ฯครบทั้ง 14 รายวิชา
7.4 มีคูมือสอนซอมเสริมทีม่ ีคุณภาพทั้ง 14 รายวิชา
7.5 ไดเผยแพรผลงานของครูและนักเรียนในกลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7.6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น และและผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ O-NET
ปการศึกษา 2557 สูงขึ้นรอยละ 4
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวแววตา กอบกํา)
ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ที่
2.
3.
4.
5.

ทรัพยากรโครงการ
รายการ
กระดาษปรินทอารท
คาจัดทําปายไวนิล
กระดาษ A 4 Qulity
คาจอคอมพิวเตอร
SUMSUNGขนาด 24"x20"
รวม

งบประมาณ
จํานวน หนวย
4
10
25
1

หอ
ปาย
ชุด

ราคาตอ จํานวน
หนวย
เงิน
187.50
750
350
3,500
130
3,250
2,500 2,500

750
3,500
3,250
2,500

10,000

10,000

ระยะเวลา
ที่ตองการ
ใช
มิ.ย. 57
ก.ย. 57
มิ.ย. 57
พ.ค. 57

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

ปรับปรุงและพัฒนาหองศูนยอาเซียนสูการเรียนรู
จุดเนน สพฐ. ที่ 8
ตัวบงชี้ ที่ 6, 10, 12
มาตรฐานที่ 3, 7, 13, 14
ขอที่ 6
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพันธิตรา กระหวาย
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดบทบาทการดําเนินงานดานตางประเทศเชิง รุก โดยเนนการ
กระชับความสัมพันธและการขยายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและในภูมิภาคเอเชีย ภายใตกรอบความ
รวมมือดานตางๆ โดยเฉพาะกรอบความรวมมือดานการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเปนรากฐานสําคัญ
ในการขับเคลื่อน ความเจริญรุงเรืองของประเทศไทย และภูมิภาค ความรวมมือดังกลาวเปนไปในทิศทาง
ที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายโอกาส
ทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษา การใชโครงสรางพื้นฐานสิ่งอํานวยความสะดวก และเทคโนโลยี
การสื่อสาร ตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อสรางประชาคมอาเซียน ดินแดนแหง
ความสงบสุข สันติภาพ และมีความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน ดังนั้น เพื่อใหสอดรับกับนโยบาย
ดังกลาว
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุง
และพัฒนาหองศูนยอาเซียนเพื่อการเรียนรูใหแกนักเรียน และเพื่อไดมีสื่อเทคโนโลยีใชในการจัดกระบวนการ
เรียนรูใหแกนักเรียน ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
เพื่อผลัก ดันการดําเนินการดานการศึกษาของประเทศไทยใหสอดรับตอการเปนประชาคมอาเซียน และ
พัฒนาเยาวชนไทยใหมีสมรรถนะที่สําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูพ ัฒนานักเรียนสูประชาคมอาเซียนให
บรรลุเปาหมายของหลักสูตร
2. เพื่อใหครูมีเอกสารประกอบการเรียน และมีสื่อเทคโนโลยีเกีย่ วกับอาเซียนทีท่ ันสมัยใชในกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียน
3. เพื่อสรางบรรยากาศทีเ่ อื้อตอการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดยจัดกิจกรรมตอบคําถาม และใช
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และพัฒนาหองอาเซียนที่หลากหลาย
4. เพื่อใหนกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ O-NET ป
การศึกษา 2557 สูงขึ้นรอยละ 5
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1) ครูผูสอนมีเอกสารประกอบการสอนและไดใช สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพือ่ พัฒนา
นักเรียนเพื่อเตรียมตัวสูประชาคมอาเซียน

2) กลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหองศูนยอาเซียนที่เปนแหลงเรียนรูใหแก
นักเรียน
3) นักเรียนไดรบั ความรู เกี่ยวกับอาเซียนและมีโอกาสแสดงความสามารถเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
รอยละ 80
3.2 ดานคุณภาพ
1) ครูผูสอน มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูเกีย่ วกับอาเซียนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร
โดยใชสื่อเทคโนโลยี ในการจัดกระบวนการเรียนรูเ กี่ยวกับอาเซียน
2) นักเรียนมีความรู ความเขาใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เอื้ออาทรและแบงปน
เขาใจตนเองและผูอื่น ยอมรับในความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม และนําความรูไปใช
ในการดําเนินชีวิต เพื่อใหอยูรวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายไดอยางมีความสุข
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
ประชุมชี้แจงคณะครูในกลุม
สาระการเรียนรูสงั คม
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 ดําเนินกิจกรรมการจัด
กระบวนการเรียนรูเ พื่อพัฒนา
นักเรียนสูประชาคมอาเซียน

เปาหมาย
ทําใหทราบขอบขาย
ของการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ของ
โครงการ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

พ.ย. 56

แววตา กอบกํา

ครูผสู อนทุกคน
พ.ย. 56 –
- ดําเนินกิจกรรมการ
ก.ย. 57
จัดกระบวนการ
เรียนรู โดยใชสื่อ
เทคโนโลยี การเรียนรู
ตรงตามตัวชี้วัด
- พัฒนาหองศูนยการ ม.ค. – ส.ค. 57 พันธิตรา กระหวาย
2.2. พัฒนาหองอาเซียน
เรียนรูอาเซียน
2.3 การจัดกิจกรรมการตอบ
- นักเรียนมีโอกาสได
คําถามอาเซียน
แสดงความสามารถ
เกี่ยวกับอาเซียน
ส.ค. 57
ครูทกุ คนในกลุมสาระ
2.4 จัดนิทรรศการทักษะความรู นักเรียนไดแสดงออก
สังคมศึกษา ฯ
เกี่ยวกับอาเซียน
ดานความรู
ความสามารถ
พันธิตรา กระหวาย
3. ขั้นประเมินผล
ก.ย. 57
3.1 ประชุมครูกลุมสาระการเรียนรู ครูและผูบริหารได
ก.ย. 57
ทราบผลการดําเนิน
3.2 สรุปผล/ ประเมินผลการ
โครงการ
ดําเนินงาน
ต.ค. 57
3.3 รายงานผลการดําเนิน
โครงการตอผูบงั คับบัญชา

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน ….5,000….. บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1

กิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนานักเรียนสู
ประชาคมอาเซียน
1.1. จัดทําเอกสารประกอบการเรียนรูเกี่ยวกับ
อาเซียน
1.2. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาเซียน
1.3. พัฒนาหองศูนยการเรียนรูอาเซียน
กิจกรรมการตอบคําถามอาเซียน
2.1 จัดทําเอกสารคําถามอาเซียน
2.2 จัดทําเกียรติบัตร
กิจกรรมนิทรรศการอาเซียน
3.1 ประชุมครูวางแผนการจัดนิทรรศการ
3.2 ครูดําเนินการจัดนิทรรศการอาเซียน
3.3 สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา

2

3

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ

รวม

2,500

2,500

-

500

500

-

2,000

2,000

-

-

-

-

-

-

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค)
1. ครูมีความรู ความเขาใจในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูพฒ
ั นา
นักเรียนสูประชาคมอาเซียน ให
บรรลุเปาหมาย
2. ครูมีเอกสารประกอบการเรียน
/ สื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาเซียนที่
ทันสมัย มีคุณภาพ และ
3. มีหองศูนยการเรียนรูอาเซียน
ที่มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยาง
ถาวร และทันสมัย

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช

ตรวจบันทึกการนิเทศ/ประเมิน แบบบันทึกการนิเทศ/ แบบ
การสอน
ประเมินการสอน
ตรวจบันทึก/สังเกตการใชแผน
บันทึกใชสอื่ และแหลงเรียนรู
ประเมินความพึงพอใจของครู

สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค
4. นักเรียนเกิดตระหนัก และมี
ความรู ความสามารถเพื่อเตรียมตัวสู
ประชาคมอาเซียน

แบบบันทึก/สังเกตการใชแผน
แบบบันทึกการใชสื่อการเรียนรู
และแหลงเรียนรู
แบบประเมินความพึงพอใจ
ของครู

แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึง
ประสงค

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค)
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน และมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ O-NET
สูงขึ้นรอยละ 5

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ O-NET

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ O-NET

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ั นานักเรียนสูประชาคมอาเซียนใหบรรลุ
1. ครูมีความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูพฒ
เปาหมายของหลักสูตร
2. มีเอกสารประกอบการเรียน/ มีสื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาเซียนที่ทันสมัย และมีคุณภาพ
3. มีหองศูนยการเรียนรูอาเซียนที่มบี รรยากาศทีเ่ อื้อตอการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยางถาวร
และทันสมัย
4. นักเรียนเกิดความตระหนัก มีความรู ความสามารถเพื่อเตรียมตัวสูประชาคมอาเซียน
5. เพื่อใหนกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ O-NET ป
การศึกษา 2557 สูงขึ้นรอยละ 5
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวพันธิตรา กระหวาย)
ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุม บริหาร งบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่
1
2
3
4

รายการ

จํานวน หนวย

งบประมาณ
ราคา จํานวน
ตอหนวย เงิน

กระดาษการด 180 gms A4
2
ริม
110
กระดาษปกสีพื้น 150 gms A4
2
ริม
105
กระดาษปริ้นอารท
2
หอ
200
กาวลาเท็กซ ขนาด 32 ออนซ
1 กระปอง 75
ตรามา
5 จัดทําบอรดนิทรรศการอาเซียน
แหลงเรียนรู
รวม(หกพันบาทถวน)

แหลง
งบประมาณ

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
เงิน
ใช

220
210
400
75

เงินงบประมาณ
”
”
”

220
210
400
75

4,095

”

4,095

5,000

5,000

ธ.ค. 57
ธ.ค. 57
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ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

ศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม
จุดเนน สพฐ. ที่ 4,8
ตัวบงชี้ ที่ 1,2
มาตรฐานที่ 1,2
ขอที่ 1,2,4,5,6
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมบริหารงานวิชาการ
นายชวลิต ยอดยิ่ง
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
สังคมไทยกําลังเผชิญกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก อิทธิพลของการสื่อสารสนเทศ
และเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ไดนําไปสูก ารเปลี่ยนแปลงโครงสรางระบบเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองและการปกครอง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ไดสงผลกระทบตอวิถีความคิด
ความเชื่อ และสภาวะความเปนอยูของประชาชนทุกระดับทัง้ ในเชิงบวกและเชิงลบ สภาพปญหาสังคมทีเ่ ปน
ปญหาสําคัญทีก่ ําลังคุกคามประเทศทีส่ ําคัญ คือ ปญหาอาชญากรรม ปญหาสุขภาพ ปญหาดานการไมเคารพ
กฎหมายหรือปญหาดานการละเมิดสิทธิ์ และปญหาความขัดแยงในสังคม (คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล.2554. หนา 8) ปญหาเหลานีเ้ ปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศเปนอยางยิง่ จึงเปน
ภาระหนาที่ ของทุกภาคสวนที่จะตองรวมมือกันในการแกไขเพื่อใหการพัฒนาประเทศดาวไปขางหนาอยางมี
ความหมาย
เด็กและเยาวชนเปนวัยแหงการเรียนรูสรางสรรคและเปนกําลังสําคัญตอการขับเคลื่อนประเทศไทย
ใหกาวหนาไปในทางที่ถูกตองและเหมาะสม โรงเรียนจึงเปนสถาบันที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษา
ใหเด็กและเยาวชนเกิดทักษะและมีภูมิคุมกันในการแกปญหาของสังคม แตในสภาพความเปนจริงกลับพบวาเด็ก
และเยาวชนใชเวลาเรียนมากแตเรียนรูไดนอย อีกทั้งยังมีความเครียด มีคุณภาพการศึกษาต่ํา และไมมีทักษะ
พื้นฐานของการเปนพลเมืองที่เหมาะสม ซึง่ เปนสวนสําคัญมากในการอยูร วมกันในสังคมไทยอยางสันติสุข (รัฐ
พงศ บุญญานุวัตร. มติชน. วันที่ 22 กันยายน 2556, หนา 6.) ดังนั้น การจัดการศึกษาแตเพียงในหองเรียนหรือ
ระบบโรงเรียนคงจะไมเพียงพอที่จะใหเด็กและเยาวชนพัฒนาทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติ เพื่อใหเกิดจิตสํานึก
ในความเปนพลเมือง มีสมั พันธภาพที่ดีตอชุมชนและสังคม มีภูมิคุมกันและรูเทาทันกับสถานการณทเี่ ปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วของสังคมได การจัดการศึกษาที่ดจี ึงจําเปนตองมีรูปแบบทีห่ ลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
เพื่อใหเกิดนวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมดานสังคม เศรษฐกิจ และทัศนคติของผูเรียน
ดังนั้นการทีจ่ ะใหเด็กและเยาวชนเกิดภูมิคมุ กันที่ดีตอการดําเนินชีวิตและมีทักษะในการแกปญหาได
อยางถูกตองและเหมาะสม โรงเรียนจําเปนตองมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนมีสวน
รวม โดยจัดกิจกรรมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนใหเปนเครื่องมือสําคัญในการสอดแทรกความรู
ทักษะ เจตคติ ใหเด็กและเยาวชนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน และสามารถตอยอดเปนแกนนําในการ
ถายทอดและขยายองคความรูส ูดานการสรางเสริมสุขภาพกายและจิต การสรางความเปนพลเมือง กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม และการเสริมสรางความสมานฉันทในโรงเรียน ถายทอดสูสถานศึกษาอื่น ๆ ใหมี
จิตสํานึกที่ดีตอชุมชนและสังคม

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภไดตระหนักในบทบาทของการเปนผูนําในการเตรียมเยาวชนใหเปนพลเมืองที่
มีคุณภาพของสังคม จึงไดดําเนินโครงการเยาวชนพลยุติธรรมมาอยางตอเนื่อง นับตั้งแตปการศึกษา 2552 มา
จนถึง ปจจุ บัน ผลการดําเนินงาน สรางความพึงพอใจใหแกทุก ภาคสวนที่เกี่ยวขอ ง จนสามารถสร างแกนนํา
เยาวชนในการเปนวิทยากรถายทอด และสรางโรงเรียนเครือขายในการจัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกและทัศนคติที่ดี
ในเรื่องความยุติธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ความสมานฉันท การพัฒนาสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางจิต
และการพัฒ นาทัก ษะชีวิตเพื่อ ปองกั นการกระทําผิดในกลุ มเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชน ดังนั้น
เพื่อใหการดําเนินโครงการสามารถเปนตนแบบแกนนําในการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน สามารถขับเคลื่อนการ
ดําเนินกิ จกรรมโดยยึดนักเรียนเป นศูนยก ลางในการสร างนวัตกรรมใหมๆ เชื่อมโยงกับชุมชนและสั งคม จน
สามารถสรางองคความรูถายทอดขยายผลสูสังคม โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจึงจัดโครงการศูนยการเรียนรู
ตนแบบเยาวชนพลยุติธรรมโรงเรี ยนวิไลเกี ยรติอุ ป ถัมภขึ้น เพื่ อ สร างพลัง เครือ ขายของเด็ก และเยาวชนใน
สถานศึก ษาให เป น ศูนยก ลางความร วมมื อ ที่เ ขมแข็ง และเป นแหล ง เรี ยนรู ในการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู การจั ด
กิจกรรมรวมกันในการพัฒนา ของชุมชนและสังคมที่ยั่งยืนตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดตั้งศูนยเรียนรูตนแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ใหเด็กและเยาวชนแกนนําในการ
ดําเนินโครงการเปนวิทยากรถายทอดองคความรูดานการสรางเสริมสุขภาพกายและจิต การสรางความเปน
พลเมือง กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการเสริมสรางความสมานฉันทในโรงเรียน ถายทอดสู
สถานศึกษาอื่น ๆ และชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมโครงการศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรมใหเกิด
เครือขาย
การเรียนรูร วมกับเด็กและเยาวชนโรงเรียนและชุมชนอื่นในเครือขายเดียวกันใหไปสูเปาหมายของการปองกัน
แกไขและสงเสริมบริบทโรงเรียนและชุมชนดานการปองกันอาชญากรรม การสงเสริมสุขภาพ สิทธิและหนาที่ของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ การใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย และการเสริมสรางความสมานฉันทในโรงเรียนและ
ชุมชน
3. เพื่อพัฒนาศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรมใหเปนแหลงเรียนรูดานการปองกัน แกไข และ
สงเสริมบริบทโรงเรียนและชุมชนดานการปองกันอาชญากรรม การสงเสริมสุขภาพ สิทธิและหนาที่ขอประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ การใหความรูเ กี่ยวกับกฎหมาย และการเสริมสรางความสมานฉันทในโรงเรียนและชุมชน ใหแก
โรงเรียนเครือขาย ชุมชน และเครือขายการเรียนรูจากศูนยอื่น ๆ
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1) สํานักงานศูนยการเรียนรูตนแบบโครงการเยาวชนพลยุตธิ รรมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ จํานวน 1
หอง
2) โรงเรียนเครือขายของศูนยการเรียนรูตนแบบ จํานวน 5 โรงเรียน
3) ครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา ศูนยการเรียนรูตนแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรม โรงเรียน
วิไลเกียรติอปุ ถัมภ และโรงเรียนเครือขายศูนยการเรียนรู
4) ผูปกครองของนักเรียนศูนยการเรียนรูตนแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภ และชุมชนเครือขาย

3.2 ดานคุณภาพ
1) ศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ สามารถพัฒนาขีด
ความสามารถในการเปนศูนยการเรียนรูในการดําเนินกิจกรรมและจัดสภาพแวดลอมเพื่อปองกันแกไข และ
สงเสริมบริบทของโรงเรียน และชุมชน ใน 5 ดาน ไดแก ดานการเสริมพลังสรางสุขภาพกายและจิต ดานการ
เสริมสรางความเปนพลเมือง ดานการสรางพลังสรางความรูก ฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และดานการ
เสริมสรางความสมานฉันท และดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเปนสถานทีป่ ลอดบุหรี่ และมีกิจกรรม
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
2) นักเรียนแกนนํา มีความรู และความสามารถในการเปนผูปฏิบัตงิ านในศูนยการเรียนรูท ําหนาที่
ถายทอดองคความรู และการดําเนินกิจกรรมไปสูสถานศึกษาอื่น ๆ ครอบครัว และชุมชนไดอยางมีศักยภาพ
3) นักเรียนทีเ่ ขารวมโครงการเยาวชนพลยุติธรรมมีความรู ความเขาใจบริบทของชุมชน และความเปน
พลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย
4) ผูบริหารสถานศึกษา และครูทปี่ รึกษา มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ สามารถใหคําปรึกษา
และสนับสนุนใหนักเรียนดําเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
5) ผูปกครอง และเครือขายชุมชน ไดรับความรูและรวมกิจกรรมใน 5 ดาน ไดแก การเสริมสราง
สุขภาพกายและจิต การเสริมสรางความเปนพลเมือง การเสริมพลังสรางความรูดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม การเสริมพลังสรางความสมานฉันท และดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเปนสถานที่ปลอด
บุหรี่
6) ไดเครือขายจากหนวยงานของภาครัฐและเอกชนในชุมชน ไดแก องคการปกครองสวนทองถิ่น
สถานีตํารวจ และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ไดแก สํานักงานกิจการยุติธรรม ศาล สํานักงานยุติธรรม
จังหวัด กรมราชทัณฑ สํานักงานคุมประพฤติ ใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมระหวางสถานศึกษาและ
ชุมชน
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
ศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชน
พลยุติธรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1.2 ศึกษาและกําหนด
โครงสรางการดําเนินโครงการ
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
การบริหารจัดการโครงการ
เยาวชนพลยุติธรรม
2.1 แตงตั้งคณะกรรมการและ
คัดเลือกนักเรียนแกนนําดําเนิน
โครงการ

งบประมาณ
40,000

ระยะเวลา
ต.ค. 2556

ผูรับผิดชอบ
ผูบริหารและ
นายชวลิต ยอดยิ่ง

-

-

ต.ค. - พ.ย.
2556

นายชวลิต ยอดยิ่ง

2.2 ประชุมแกนนําและนักเรียน
แกนนําศูนยการเรียนรูตนแบบ
เยาวชนพลยุติธรรม
2.3 จัดตั้งและพัฒนาศูนยการ
เรียนรู
2.4 จัดอบรมครูแกนนําและ
นักเรียนแกนนําศูนยการเรียนรู
ตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม
2.5 จัดกิจกรรมปองกันและ
แกไขปญหาอาชญากรรมใน
โรงเรียน (ปญหายาเสพติด, การ
ดื่มสุรา, การเลนการพนัน)
2.6 จัดกิจกรรมใหความรูดาน
กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม เชน (การคุม ครอง
ผูบริโภค, การใหความรูกฎหมาย,
เว็บไซตกฎหมาย, กฎหมาย
จราจรสอนประชาชน)
2.7 กิจกรรมสรางความ
สมานฉันทในสังคม (การนํา
กระบวนการไกลเกลี่ยมาใชใน
สถานศึกษา
2.8 การพัฒนาสุขภาวะทางกาย
และสุขภาวะทางจิต (กีฬาสราง
คน คนสรางชาติ การจัด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนให
ปลอดจากบุหรี่)
2.9 กิจกรรมเสริมพลังสรางความ
เปนพลเมือง (สิทธิและหนาที่ของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ จิต
สาธารณะเพื่อชุมชน การตอตาน
การทุจริต คอรรัปชั่น)
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประชุมชี้แจงสรุปผลการ
ดําเนินงาน
3.2 สรุปผล/ ประเมินผล
3.3 รายงานผลการดําเนิน
โครงการตอผูบ ังคับบัญชา

-

ต.ค. - พ.ย.
2556

นายชวลิต ยอดยิ่ง

15,000

ต.ค. - พ.ย.
2556
พ.ย. 2556 ก.ย. 2557

นายชวลิต ยอดยิ่ง

5,000

พ.ย. 2556 ก.ย. 2557

คณะครู นักเรียน
ผูปกครองและชุมชน
สถานีตํารวจ

5,000

พ.ย. 2556 ก.ย. 2557

สํานักงานกิจการยุติธรรม
ศาล
สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
กรมราชทัณฑ สํานักงาน
คุมประพฤติ

5,000

พ.ย. 2556 ก.ย. 2557

คณะครู นักเรียนแกนนํา
ผูปกครองและชุมชน

5,000

พ.ย. 2556 ก.ย. 2557

คณะครู นักเรียนแกนนํา
ผูปกครองและชุมชน

5,000

พ.ย. 2556 ก.ย. 2557

คณะครู นักเรียนแกนนํา
ผูปกครองและชุมชน

-

ต.ค. 2557

นายชวลิต ยอดยิ่ง
และคณะทํางาน

5,000

นายชวลิต ยอดยิ่ง

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 5,000

บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้

ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1

จัดตั้งและพัฒนาศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชน
พลยุติธรรม

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ

รวม

รวม

5,000

5,000

5,000

5,000

หมายเหตุ ไดรับเงินเพิ่มเติม 35,000 บาท (จากสํานักงานโครงการศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพล
ยุติธรรม โดยคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.)
6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค)
มีศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชน
พลยุติธรรม

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
- การนิเทศ
- การสอบถาม

เครื่องมือที่ใช
- แบบนิเทศ
- แบบสอบถาม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. มีศูนยเรียนรูตนแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรม เพือ่ ใหเด็กและเยาวชนแกนนําในการดําเนิน
โครงการเปนวิทยากรถายทอดองคความรูดานการสรางเสริมสุขภาพกายและจิต การสรางความเปนพลเมือง
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการเสริมสรางความสมานฉันทในโรงเรียน ถายทอดสูส ถานศึกษาอื่น ๆ
และชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ไดขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมโครงการศูนยการเรียนรูต นแบบเยาวชนพลยุติธรรมใหเกิดเครือขาย
การเรียนรูร วมกับเด็กและเยาวชนโรงเรียนและชุมชนอื่นในเครือขายเดียวกันใหไปสูเปาหมายของการปองกัน
แกไขและสงเสริมบริบทโรงเรียนและชุมชนดานการปองกันอาชญากรรม การสงเสริมสุขภาพ สิทธิและหนาที่ของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ การใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย และการเสริมสรางความสมานฉันทในโรงเรียนและ
ชุมชน
3. ไดพัฒนาศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรมใหเปนแหลงเรียนรูดานการปองกัน แกไข และ
สงเสริมบริบทโรงเรียนและชุมชนดานการปองกันอาชญากรรม การสงเสริมสุขภาพ สิทธิและหนาที่ขอประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ ใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย และการเสริมสรางความสมานฉันทในโรงเรียนและชุมชน รวมทั้ง
โรงเรียนเครือขาย ชุมชน และเครือขายการเรียนรูจากศูนยอื่น ๆ

ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ตําแหนง ครู ชํานาญการพิเศษ

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1. กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการเยาวชน
พลยุติธรรม
1.1 จัดตั้งและพัฒนาศูนยการเรียนรู
1.2 จัดอบรมครูแกนนําและนักเรียนแกนนํา
ศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม
2. กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหา
อาชญากรรมในโรงเรียน (ปญหายาเสพติด,
การดื่มสุรา, การเลนการพนัน)
3. การใหความรูดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม (การคุมครองผูบ ริโภค, การใหความรู
กฎหมาย, เว็บไซตกฎหมาย, กฎหมายจราจร
สอนประชาชน)
4. การสรางความสมานฉันทในสังคม
(การนํากระบวนการไกลเกลี่ยมาใชใน
สถานศึกษา)
5. การพัฒนาสุขภาวะทางกาย และสุขภาวะ
ทางจิต (กีฬาสรางคน คนสรางชาติ)
(การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหปลอดจาก
บุหรี่)
6. การเสริมพลังสรางความเปนพลเมือง
(สิทธิและหนาที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ)
จิตสาธารณะเพื่อชุมชน การตอตานการทุจริต
คอรรปั ชั่น
หมายเหตุ * เงินที่ไดรับจาก สสส.

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

-

-

5,000
10,000*

5,000
10,000*

-

-

5,000*

5,000*

-

-

5,000*

5,000*

-

-

5,000*

5,000*

-

-

5,000*

5,000*

-

-

5,000*

5,000*

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมผูเรียนใหมสี ุนทรียภาพ และทักษะดานศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป
จุดเนน สพฐ. ที่ 5
ตัวบงชี้ ที่ 1
มาตรฐานที่ 1
ขอที่ 1
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
นายไพฑูรย ดวงจันทร
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
ตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ไดกําหนดใหโรงเรียนจัดการศึกษา
ที่มุงเนนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึ ประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี เนื่องจากโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจําอําเภอ
เดนชัย เปดสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียนประมาณ เจ็ด
รอยกวาคน นักเรียนสวนใหญกม็ าจากครอบครัวที่พอแมมอี าชีพเกษตรกรรม และรับจาง ซึ่งใน
แตละ
วันไมคอยมีเวลาไดอบรมสั่งสอนดูแลความประพฤติของลูก ดวยสภาพปจจุบันนี้ เยาวชนของชาติ มีความ
เสี่ยงในดานพฤติกรรมที่ไมพงึ ประสงคมากมาย เชน ความกาวราวรุนแรง การทะเลาะวิวาท หลงมัวเมา
ยาเสพติด ติดเกม ลักขโมย และหลงผิดไปในสิง่ ที่ไมพงึ ประสงคตางๆ อีกมากมาย
เพื่อใหผูเรียนมีความรูดานทัศนศิลป ดานดนตรี ดานนาฏศิลป และมีพฤติกรรมอันพึงประสงค
ในทางที่ดีขึ้น มีสุนทรียภาพและมีความสนใจทางดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป มีสอื่ การเรียนการสอน
ที่เพียงพอ เพื่อใหผูเรียนไดคนพบศักยภาพและความถนัดของตนเอง รูจักแบงเวลา โดยใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน ทํากิจกรรมดานศิลปะอยางมีความสุข กลุม สาระการเรียนรูศิลปะจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
เพื่อใหนักเรียนเห็นประโยชนดานศิลปะ ดานดนตรี และนาฏศิลปมากยิ่งขึ้น สามารถนําความรูไป
ศึกษาตอชั้นสูงตอไป และสามารถใชประกอบอาชีพได
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนกั เรียนรวมชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานศิลปะ
2.2 เพื่อใหนักเรียนรวมชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานดนตรี/นาฏศิลป
2.3 เพื่อใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมอยางมีความสุขและเห็นคุณคาของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
3. เปาหมาย
3.1ดานปริมาณ
นักเรียนชั้น ม.1-ม.6 เขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
3.2ดานคุณภาพ
นักเรียนชั้น ม.1- ม.6 มีผลงานและมีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป

4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
1.2 แตงตัง้ คณะกรรมการ
ดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผน
ปฏิบตั ิงาน

เปาหมาย

ระยะเวลา

21 – 25 ต.ค.
- เพื่อใหไดเงิน
งบประมาณใชจาย 2556
ในปงบประมาณ
2557

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณสื่อ - มีสื่อในการจัดการ ต.ค. 56- ก.พ.57
การเรียนการสอนของกลุมสาระ เรียนการสอนที่
ทันสมัยและ
การเรียนรูศลิ ปะ
เพียงพอ
- ทําใหนักเรียนมี ต.ค. 56- ก.พ.57
2.2 ฝกซอมนักเรียนใหมี
ความรู มีทักษะที่ดี เพือ่ เขารวม ทักษะเฉพาะดานที่
สมารถเขารวม
ในกิจกรรมการแขงขันตางๆ
แขงขันในงานตางๆ
- นักเรียนสามารถ
สรางชื่อเสียงใหกับ ธ.ค.56 - ก.พ.57
2.3 สงนักเรียนเขารวม
โรงเรียน ทัง้ ระดับ
กิจกรรมและแขงขันภายใน
เขตพื้นที่ ระดับ
จังหวัด ระดับเขตพื้นที่ และ
ภาคและระดับชาติ
ระดับภาค

ผูรับผิดชอบ
นายไพฑูรย ดวงจันทร

นายไพฑูรย ดวงจันทร

นายไพฑูรย ดวงจันทร
น.ส.จุฬาลักษณ คํารัตน
นางเพียงเพ็ญ กาศ
วิลาศ
นายไพฑูรย ดวงจันทร
น.ส.จุฬาลักษณ คํารัตน
นางเพียงเพ็ญ กาศ
วิลาศ

3. ขั้นประเมินผล
3.1 รายงานการประเมิน
โครงการ (แบบประเมินโครงการ)
3.2 ประเมินความพึงพอใจ
ผูรวมกิจกรรม
(แบบประเมินความพึงพอใจ)

- รายงาน
15 มี.ค. 2557
ความสําเร็จของ
โครงการและเงิน
งบประมาณที่ใชไป

นายไพฑูรย ดวงจันทร

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 7,617 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่
1

2

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

กิจกรรมที่ 1
1.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ สื่อการสอน สาระทัศนศิลป

-

-

1,917.-

1,917.-

1.2 จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ สื่อการสอน สาระดนตรี

-

-

2,000.-

2,000.-

1.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ สื่อการสอน สาระนาฏศิลป

-

-

1,100.

1,100.-

-

-

2,600.-

2600.-

กิจกรรมที่ 2
2.1 ฝกทักษะการวาดภาพเพื่อไปแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาคที่ จ.เพชรบูรณ
2.2 ฝกซอมดนตรีหลังเลิกเรียน
2.3 ฝกซอมการฟอนรําหลังเลิกเรียน
รวม

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค)
1.นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภ รอยละ 95 มี
สุนทรียภาพมีความชื่นชม เขารวม
กิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป

7,617.- 7,617 บาท
วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
- ประเมินความพึงพอใจ
โดยนักเรียน
- รายงานโครงการ
- ประเมินผลจากรางวัลที่ไดรับ

เครื่องมือที่ใช
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบรายงานโครงการ
- รูปภาพ เกียรติบัตร ถวย
รางวัล เหรียญตางๆ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ จะเปนผูทมี่ ีสุนทรียภาพ ชื่นชม และมีผลงานดานศิลปะ
7.2 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ จะเปนผูที่มสี ุนทรียภาพ ชื่นชม และมีผลงานดานดนตรี
และนาฏศิลป
7.3 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ เขารวมกิจกรรมอยางมีความสุขและเห็นคุณคาของศิลปะ
ดนตรี และนาฏศิลป
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นายไพฑูรย ดวงจันทร)
ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

ราคา จํานวน
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน

แหลง
งบประมาณ

จํานวน
เงิน

ระยะเวลาที่
ตองการใช

1 กระดาษถายเอกสาร A4 ไอเดีย
80 แกรม 1 กลอง (10 รีม)
2 ปากกาไวทบอรด

1
กลอง
10

1

540

540

เงินอุดหนุน

540

ภาคเรียนที่ 2

10

25

250

เงินอุดหนุน

250

ภาคเรียนที่ 2

3 สีน้ํายี่หอ Reeves 18 สี 12 ml

4

4

250

1,000 เงินอุดหนุน

1,000

ภาคเรียนที่ 2

4 หมึกเติมเครื่องปริ้นทเตอร ยี่หอ

4

4

250

1,000 เงินอุดหนุน

1,000 ภาคเรียนที่ 2

Freejet สีดําและหมึกสีตางๆ

ขวด
50

10

500

เงินอุดหนุน

500

ภาคเรียนที่ 2

500 เงินอุดหนุน
2,157 เงินอุดหนุน

500
2,157

ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที 2

5 แผน CD

50
แผน

6 ที่เย็บกระดาษ MAX HD-50
8 ซื้อลิ้นแซ็กโซโฟนอัลโตและลิ้น
แซ็กโซโฟนเทเนอรอยางละ
2 กลอง

2
1กลอง

2
1

250
2,157.-

9 น้ํามันวาลว ใสลูกสูบเครื่องเปา
โลหะ

5

5

160

800

เงินอุดหนุน

800

ภาคเรียนที่ 2

ขวด

10 น้ํายาลบคําผิดยีห่ อ Pentel รุน
102 W

3

3

40

120

เงินอุดหนุน

120

ภาคเรียนที่ 2

11 น้ํายาขัดเงา Wenol 50 g

10

10

75

750

เงินอุดหนุน

750

ภาคเรียนที่ 2

รวม (เจ็ดพันหกรอยสิบเจ็ดบาทถวน)

7,617 บาท

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 2
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู สุขภาวะของนักเรียน
สุนทรียภาพดานกีฬาและทักษะทางกีฬาของนักเรียน
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
จุดเนน สพฐ. ที่ 2, 4
ตัวบงชี้ ที่ 1, 2, 3
มาตรฐานที่ 1, 2, 4, 6
ขอที่ 1, 4
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมบริหารงานวิชาการ
นางสาวจิราพันธ รุจิระพงค
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
การออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนปจจัยสําคัญอยางหนึง่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนื่องจาก
ในปจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว คาครองชีพเพิม่ สูงขึ้น ทําใหทุกคนตอง
ขวนขวายทํางานเพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัว ทําใหไมมีเวลาออกกําลังกายหรือเลนกีฬา ดวยเหตุนี้
จึงทําใหสุขภาพรางกายออนแอลงและหันไปพึ่งพาสิง่ เสพติด ทําใหมีพฤติกรรมที่ไมพงึ ประสงคเพิ่มมากขึ้น
เมื่อเศรษฐกิจทรุดตัวลง สุขภาพเสื่อม สังคมมีปญหา ทําใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักในภัย
อันตรายทีจ่ ะมีใกลตัว จึงมีแนวคิดที่จะแสวงหาแนวทางแหงการแกปญ
 หาที่ถูกตองและกอใหเกิดประโยชนสงู สุด
แกทุกฝายโดยทั่วกัน
สืบเนื่องจากปงบประมาณ 2556 ที่ผานมาทางกลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา และ
โรงเรียนมีภารกิจในการพัฒนาโรงเรียนอยางมากมาย เพื่อนําโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภใหบรรลุเปาหมาย
มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและประสบความสําเร็จในทุกดาน เปนผลใหการปฏิบัติงานของกลุมสาระการเรียน
สุขศึกษาและพลศึกษาที่วางแผนไวตามงบประมาณ 2556 ยังไมเปนไปตามที่คาดหมาย ตลอดจนกลุม สาระ การเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ยังขาดสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนทีส่ งเสริมและสนับสนุนดาน
การเรียนการสอน และวัสดุ – อุปกรณสํานักงาน ทีจ่ ะเอือ้ ตอการพัฒนางานของกลุม สาระการเรียนรูส ุขศึกษา
และพลศึกษา และใหเปนไปตามมาตรฐาน เปาหมาย และวัตถุประสงคของรัฐบาลโดยยึดผูเ รียนเปนศูนยกลาง
เปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภ และการดําเนินงานของกลุมสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา เชน การวางแผนงานกลุม
กระบวนการปฏิบัติงาน การจัดหาสื่อ วัสดุ – อุปกรณประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ทีจ่ ะทําใหเกิดผล
ตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และกลุม สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ไดตระหนักในการเรียน
การสอนที่เปนการสงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ ซึ่งเปนพื้นฐานของการเรียนในวิชา
ตางๆใหประสบความสําเร็จ จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนองระบบการบริหารการจัดการของโรงเรียนอีก
ทางหนึง่ และการที่ใหทางโรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนไดเลนกีฬา อยางนอย 1 ชนิดกีฬา ซึ่งเปนไปตาม
มาตรฐานนั้น เพื่อเปนการสงเสริมนักเรียนไดแสดงออกทางดานทักษะกีฬาที่ไดเรียนมา จึงจัดทําโครงการแขงขัน
กีฬาภายในและภายนอกโรงเรียนขึ้น เพือ่ ที่นักเรียนจะไดนําทักษะที่ไดเรียนมาใชในการเขารวมการแขงขันทั้งใน

ระดับโรงเรียน เขตการศึกษา จังหวัด และระดับทีส่ ูงขึ้นและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดและเพือ่ ให
เปนไปตามมาตรฐาน เปาหมาย และวัตถุประสงคของรัฐบาลโดยยึดผูเ รียนเปนศูนยกลางสําคัญ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีการพัฒนารางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
มีสุขภาพพลานามัยรางกายเจริญเติบโตสมบูรณและแข็งแรง
2.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ ึงประสงค ฝกการเปนผูนําและผูตามที่ดี และ
เกิดความสามัคคี มีความรักเคารพในสถาบันของตนเอง
2.3 นักเรียนมีทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
2.4 นักเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตอ
อาชีพสุจริต
2.5 กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษามีวัสดุ – อุปกรณในการดําเนินงานกิจกรรมการเรียน
การสอนแกนักเรียนตามมาตรฐานทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ และปฏิบัตกิ ิจกรรมตาง ๆ ตาม
นโยบายของโรงเรียน
2.6 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษามีการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่อยูในระดับทีส่ ูงขึ้นตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
และพัฒนาทักษะทางสูความเปนเลิศ เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภไดรับการพัฒนาทักษะการเลนกีฬาประเภทตาง ๆ
อยางทั่วถึง รอยละ
3.1.2 นักเรียนไดออกกําลังกายโดยการเลนกีฬาเปนสื่อสําคัญ รอยละ 80
3.1.3 นักเรียนไดแสดงออกในความสามารถทางทักษะดานกีฬาประเภทตาง ๆ รอยละ 80
3.1.4 มีวัสดุ – อุปกรณ ที่เพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนมีสุขภาพรางกายเจริญเติบโตสมบูรณและแข็งแรง
3.2.2 นักเรียนมีการพัฒนาทักษะความสามารถทางดานกีฬา ประเภทใดประเภทหนึง่ ดีขึ้น
3.2.3 นักกีฬามีความสามารถเปนตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน / เขตการศึกษา / ภาค / จังหวัด
3.2.4 นักเรียนมีความสามารถพัฒนาทักษะในการเลนกีฬาใหสงู ขึ้นเพื่อใหไปสูความเปนเลิศ
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
1.2 ประชุมบุคลากรทีเ่ กี่ยวของ
เพื่อจัดทําและขออนุมัติโครงการ
1.3 วางแผนและกําหนด
รูปแบบ การจัดกิจกรรมของ
โครงการ
1.4 ประสานงาน ประชุม
ผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินงานตาม
โครงการ
1.5 แตงตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ของโครงการ
1.6 สรางความเขาใจแกครูใน
กลุมสาระฯและคณะครูผูมสี วน
เกี่ยวของกับการจัดการแขงขัน
กรีฑาและกีฬาประเภทตาง ๆ
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 จัดหาสื่อ วัสดุ – อุปกรณ
ประกอบกิจกรรมตาง ๆ
2.2 ประชาสัมพันธ
2.3 คัดเลือกตัวนักกีฬา
2.4 เตรียมตัวนักกีฬาเพื่อรวม
การแขงขันกรีฑาและกีฬาประเภท
ตาง ๆ
2.5 ดําเนินการฝกซอมนักกีฬา
เพื่อเขารวมการแขงขัน
2.6 นํานักกีฬาเขารวม
การแขงขันกรีฑาและกีฬาประเภท
ตาง ๆ
3. ขั้นประเมินผล
- สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงาน

เปาหมาย

ระยะเวลา

- โครงการผาน
การอนุมัติ
- ครูและบุคลากร

ก.ย. 2557

- นักเรียน
,นักกีฬา

ผูรับผิดชอบ
ประธานกลุมสาระฯ

ต.ค. 2557

ประธานกลุมสาระฯ
ตลอดปการศึกษา และบุคลากรในกลุม
สาระการเรียนรู
2557
สุขศึกษาและพลศึกษา

สิ้นปการศึกษา
2557

ประธานกลุมสาระฯ
และบุคลากรในกลุม
สาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 91,528 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
จําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
28,528
28,528
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนกลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
- บันทึกเสนอในการจัดซื้อจัดหาตอฝาย
บริหารเพื่ออนุมัตกิ ิจกรรมโครงการฯพรอม
แจงรายละเอียดวัสดุ
- ดําเนินการจัดซื้อจัดหาตามระยะเวลาที่
กําหนด
25,000
63,000
10,000
28,000
2 กิจกรรมที่ 2 การจัดการแขงขันกีฬาและ
กรีฑาสีภายในโรงเรียน
- บันทึกเสนอตอฝายบริหารเพื่ออนุมัติ
กิจกรรมโครงการ พรอมแจงรายละเอียด
- ดําเนินการจัดกิจกรรมตามระยะเวลาที่
กําหนด
- คาบํารุงสี 4 สี ๆ ละ 7,000 บาท
- วัสดุ – อุปกรณสําหรับการดําเนินการ
จัดการแขงขันกีฬาและกรีฑา
3

กิจกรรมที่ 3 การแขงขันทักษะทางกีฬาเพื่อ
สูความเปนเลิศระดับจังหวัด ระดับเขต
ระดับประเทศ
รวม

5. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ตามวัตถุประสงค)
1. การรวมกิจกรรมของนักเรียน

-

-

-

10,000

28,000

53,528

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ

-

91,528

เครื่องมือที่ใช

- ผลของการติดตามการฝกซอมและ - ทักษะการเลนทางกีฬาและ
การแขงขันทักษะ
การฝกซอมกีฬา
- ความสนใจและการใหความรวมมือ
ของนักเรียน
- การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของน.ร.
- แบบสอบถาม
2. การสอบถามความคิดเห็นและ - การตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของครูและนักเรียน
3. สรุปผลการดําเนินงาน
- ผลของการดําเนินงาน(รูปเลม)

6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
6.1 นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีการพัฒนารางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
มีสุขภาพพลานามัยรางกายเจริญเติบโตสมบูรณและแข็งแรง
6.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ ึงประสงค การเปนผูนําและผูตามที่ดี และ
มีความสามัคคี มีความรักเคารพในสถาบันของตนเอง
6.3 นักเรียนมีทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
6.4 นักเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตอ
อาชีพสุจริต
6.5 กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษามีวัสดุ - อุปกรณในการดําเนินงานกิจกรรมการเรียน
การสอนแกนักเรียนตามมาตรฐานทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ และปฏิบัตกิ ิจกรรมตาง ๆ ตาม
นโยบายของโรงเรียน
6.6 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษามีการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่อยูในระดับทีส่ ูงขึ้นตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
และพัฒนาทักษะทางสูความเปนเลิศ เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
6.7 นักเรียนมีศักยภาพในการเลนกีฬาที่สงู ขึ้นเพื่อพัฒนาไปสูความเปนเลิศและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดจริง
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวจิราพันธ รุจริ ะพงค)
ตําแหนง ครู อันดับ คศ. ๓

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุม บริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนกลุม สาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

กระดาษ A4
ปลั๊กไฟพรอมสาย
กุญแจลอคตู
แฟมสอด
ปายไวนิล
ไมโครโฟน – อุปกรณ
คาจางซอมลําโพงขยายเสียง
ตะกรอ มาราธอน รุน MT 101
ตะกรอ มาราธอน รุน MT 201
ลูกขนไก
แหลน 600 กรัม
แหลน 700 กรัม
จักรยาง 2 กก.
จักรไม 1.5 กก.
ไมคฑาวิ่งผลัดอลูมิเนียม1ชุด12อัน
ตาขายเซปกตะกรอ
เสาขึงตาขายเทเบิลเทนนิส

งบประมาณ

ราคา
จํานวน หนวย
ตอหนวย
2 กลอง
3
อัน
2
ชุด
4
อัน
2
ผืน
2
ชุด
2
ชุด
10
ลูก
10
ลูก
2 กลอง
1
อัน
1
อัน
1
อัน
1
อัน
1
ชุด
4
ผืน
4
ชุด

600
150
120
105
360
950
400
290
320
150
790
900
280
320
438
255
250

จํานวน
เงิน

แหลง
งบประมาณ

1,200 ( )เงิน งปม.
450
240
420
720
1,900
800
2,900
3,200
300
790
900
280
320
438
1,020
1,000
28,528
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ( สองหมื่นแปดพันหารอยยี่สิบแปดบาทถวน )

จํานวน
เงิน
1,200
450
240
420
720
1,900
800
2,900
3,200
300
790
900
280
320
438
1,020
1,000
28,528

ระยะเวลาที่
ตองการใช

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
กิจกรรมที่ 2 การจัดการแขงขันกีฬาและกรีฑาสีภายในโรงเรียน
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

ราคา
จํานวน หนวย
ตอหนวย

1 คาใชจายสําหรับซื้อวัสดุ – อุปกรณใน
4
การจัดการบริหารงานในรูปแบบคณะ
สีของนักเรียนแบงออกเปน 4 สี ๆ ละ
7,000 บาท
2 วัสดุ – อุปกรณสําหรับการดําเนิน
1
การจัดการแขงขันกีฬาและกรีฑา
- คาตอบแทนเครื่องเสียง
- คาอุปกรณในพิธีเปด
- คาปูนขาวและสีน้ําพลาสติก
- คาใชจายในการเตรียมสนามแขงขัน
3 คาอาหารและของวางตอนรับแขกผูมี 100
เกียรติที่มารวมงานและกรรมการกลาง

คณะ

คน

รวมเปนเงินทั้งสิ้น ( หกหมื่นสามพันบาทถวน )

จํานวน
เงิน

แหลง
งบประมาณ

จํานวน
เงิน

7,000

28,000 ( )เงิน งปม.

28,000

25,000

25,000

( )เงิน งปม.

25,000

100

10,000

( )เงิน งปม.

10,000

63,000

63,000
63,000

ระยะเวลาที่
ตองการใช

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่1,2,4
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมผูเรียนใหมที ักษะในการทํางานรักการทํางาน
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
จุดเนนสพฐ. ที่1,4,5
ตัวบงชี้ ที่1-6
มาตรฐานที่1-6
ขอที่1,2,3
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมสารนะการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
คณะครูในกลุมสาระ
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเ รียนใหมีคุณภาพตมาตรฐาน
การเรียนรู ซึง่ การพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูท ี่กําหนดนั้น จะชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมี
ความสามารถเกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทกั ษะการทํางาน ทักษะการจัดการ สามารถนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีจากภูมิปญญาพื้นบาน ภูมิปญญาไทย และเทคโนโลยีสากลมาใชในการ
ทํางานอยางถูกตอง เหมาะสม คุมคา และมีศีลธรรม คุณธรรม สรางและพัฒนาผลิตภัณฑ หรือวิธีการใหม
สามารถทํางานเปนหมูคณะ มีนิสัยรักการทํางาน เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตออาชีพทีส่ ุจริต ตลอดจนมี
ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่เปนพื้นฐาน ไดแก ความขยัน ซื่อสัตย ประหยัดอดทน อันจะ
นําไปสูการเปนผูเ รียนทีส่ ามารถชวยเหลือตนเอง และพึ่งตนเองไดตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
2. วัตถุประสงค
2.1 นักเรียนมีทักษะในการจัดการและทํางานไดสําเร็จ
2.2 นักเรียนมีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบในการทํางาน
2.3 นักเรียนทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตน
2.4 นักเรียนภูมิใจในการอนุรักษ สืบทอดภูมปิ ญญาทองถิ่น นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการดํารงชีวิต
2.5 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริตและ หาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
2.6 นักเรียนสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ ปการศึกษา 2557 จํานวน 750 คน ไดฝกปฏิบัติงานและมี
ผลงานจากการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีวัสดุอุปกรณเพียงพอตอการฝกปฏิบัติงาน
3.2 ดานคุณภาพ
นักเรียน มีความรูความสามารถดานวิชาอาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนดีขึ้นมีผลงานสามารถ
สงเขาประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาคได ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมครูในกลุมสาระฯและ
มอบหมายหนาที่ทรี่ ับผิดชอบในแตละ
กลุมงาน
1.2 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
กลุมสาระคัดกรองนักเรียนตามคะแนน
ผลสัมฤทธิส์ าระการงาน
1.3 คัดตัวแทนนักเรียนที่มีทกั ษะฝมือ
ทั้ง 5 งานเพื่อเตรียมความพรอม
1.4 ติดตอวิทยากรที่จะมาใหความรู
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 เตรียมวัสดุอปุ กรณในการฝก
ปฏิบัติแตละงานใหมีความพรอม
2.2 ประชาสัมพันธเสียงตามสาย
2.3 รับสมัครทีมที่สนใจเขารวมการ
แขงขันคัดเลือกเปนตัวแทนโรงเรียน
เขารวมงานศิลปหัตถกรรมฯป2556
2.4 ดําเนินการฝกซอมนักเรียนแตละ
กลุมใหมีทกั ษะคลองแคลว
2.5 จัดสถานที่ดําเนินการอบรม
3. ขั้นประเมินผล
- รวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจ
- สรุปประเมินผลรายงานการทํา
กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลา

ก.ค.56

ต.ค.56 - ก.ย.57

ก.ย.57

ผูรับผิดชอบ

คณะครูในกลุมสาระฯ

คณะครูในกลุมสาระฯ

คณะครูในกลุมสาระฯ

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 24,392 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
1 กิจกรรมที่ 1
1.1 สงเสริมเพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชา การงานอาชีพละเทคโนโลยี
( สาระการดํารงชีวิตและครอบครัวซึง่
ประกอบดวย 5 งาน คืองานบาน,งานเกษตร
งานชาง,งานประดิษฐ,งานธุรกิจ )
1.2 สงเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

5,392

5,392

1.3 กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมศักยภาพทั้ง
5 งาน และงานคอมพิวเตอร
2 กิจกรรมที่ 2
2.1 อบรมงานสืบสานภูมปิ ญญาทองถิ่น
และการพัฒนางานอาชีพเพื่อสรางความ
เขมแข็งในชุมชน
2.2 อบรมการใชเทคโนโลยีออกแบบ
ผลิตภัณฑสนิ คา OTOP
2.3 อบรมเทคนิคการใชคอมพิวเตอร
รวม

10,000
(กพร)

3,000
(กพร)

6,000
(กพร)

19,000
(กพร)

10,000

3,000

11,392

24,392

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค)
นักเรียนมีทักษะในการจัดการและ
ทํางานไดสําเร็จ

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช

สอบถาม / สัมภาษณ
แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน
นักเรียนมีความเพียรพยายาม ขยัน สอบถาม / สัมภาษณ
แบบประเมินความพึงพอใจของ
อดทน ละเอียด รอบคอบในการ
นักเรียน
ทํางาน

แบบประเมินโครงการ /แบบ
ประเมินกิจกรรม

นักเรียนทํางาน รวมกับผูอ ื่นไดอยาง สอบถาม / สัมภาษณ
มีความสุข พัฒนางานและภูมิใจใน แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน
ผลงานของตน

แบบประเมินโครงการ /แบบ
ประเมินกิจกรรม

สอบถาม / สัมภาษณ
แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน

แบบประเมินโครงการ /แบบ
ประเมินกิจกรรม

สอบถาม / สัมภาษณ
นักเรียนมีความรูส ึกที่ดีตออาชีพ
สุจริตและ หาความรูเกี่ยวกับอาชีพ แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน
ที่ตนสนใจ

แบบประเมินโครงการ /แบบ
ประเมินกิจกรรม

นักเรียนภูมิใจในการอนุรักษ สืบ
ทอดภูมิปญญาทองถิ่น นําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดํารงชีวิต

แบบประเมินโครงการ /แบบ
ประเมินกิจกรรม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
5.1 นักเรียนมีทักษะในการจัดการและทํางานไดสําเร็จ
5.2 นักเรียนมีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบในการทํางาน
5.3 นักเรียนทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตน
5.4 นักเรียนภูมิใจในการอนุรกั ษ สืบทอดภูมิปญ
 ญาทองถิ่น นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการดํารงชีวิต
5.5 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริตและ หาความรูเ กีย่ วกับอาชีพที่ตนสนใจ
5.6 นักเรียนสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
ลงชื่อ.................................. ผูเสนอโครงการ
(นางสําราญ กงวัตร)
ประธานกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุม บริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ สงเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การงานอาชีพละ
เทคโนโลยี
ทรัพยากรโครงการ
งบประมาณ
ระยะเวลาที่
จํานวน ราคา จํานวน
แหลง
จํานวน ตองการใช
ที่
รายการ
หนวย ตอหนวย เงิน
งบประมาณ
เงิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

กระดาษบรูฟ
ปากกาไวทบอรด Pirot
สีดินสอ 12 สี Masterart
สีเมจิก M@G 24 สี
ปากกาเคมี Horse
กระดาษ A4
หมึกพิมพ Cannon 4 สี
กาวลาเท็กซ 32 ออนซ ตรามา
กรรไกรตัดกระดาษ ตรามา
คัตเตอร ใหญ
ใบมีดคัดเตอรใหญ
เครื่องเย็บกระดาษ Max
ลวดเย็บกระดาษ MaxHD-10
ขาตั้งบอรด
ดินสอHBตรามา
หมึกเติมปากกาไวทบอรด
ปนยิงกาวเล็ก
แทงกาวเล็ก
มีดแกะสลัก kom kom
ฟลอรัลโฟม
ตะปูหมุด

รวม (หาพันสามรอยเกาสิบสองบาทถวน)

2 หอ
1 โหล
3 ชุด
2 ชุด
1 โหล
8 ริม
2 ขวด
2 กระปุก
5 อัน
4 อัน
1 หอ
6 อัน
2 โหล
1 อัน
2 โหล
1 ขวด
4 อัน
3 โหล
4 ดาม
1 กลอง
1 โหล

40
265
65
125
195
110
100
70
60
37
40
59
192
400
57
90
78
60
130
285
60

80 ( / ) เงิน
265 งบประมาณ
195
250
195
880
200
140
300
148
40
354
384
400
114
90
312
180
520
285
60

80
265
195
250
195
880
200
140
300
148
40
354
384
400
114
90
312
180
520
285
60
5,392

มิ.ย.56

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ อบรมสืบสานภูมปิ ญ
 ญาทองถิ่นและคอมพิวเตอร
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

1 คาตอบแทนวิทยากร (2 วัน)
2 คาอาหารวางของเด็กนักเรียนที่เขารับ
การอบรม 100 คน คนละ 15 บาท
จํานวน 2 วัน
3 คาวัสดุฝกแตละฐานจํานวน 5 ฐาน

งบประมาณ

จํานวน ราคา จํานวน
หนวย ตอหนวย เงิน
5
100
-

รวม(หนึ่งหมื่นเกาพันบาทถวน)

แหลง
งบประมาณ

1,000/วัน 10,000 ( / ) เงิน กพร
3,000
15
-

6,000

ระยะเวลาที่
จํานวน ตองการใช
เงิน
10,000 มิ.ย.56 –
3,000 ก.ย. 56
6,000
19,000

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 2
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

ศูนยเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
จุดเนน สพฐ. ที่ 4
ตัวบงชี้ ที่ 2, 9, 12
มาตรฐานที่ 2, 6, 7, 13, 14
ขอที่ 3
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางปภาวี บัณฑิต
ปงบประมาณ 2557

1.

หลักการและเหตุผล
การนําปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 และตอเนื่องมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการขับเคลือ่ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 เปนตนมา จากนโยบายดังกลาว ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษาครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงเปนผูรบั ผิดชอบ
โดยตรงในระดับปฏิบัติการในการขับเคลื่อนปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” สูสถานศึกษาโดยตรง
ดังนั้นโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมจึงจัดใหมีโครงการนี้ขึ้นในสถานศึกษา
2.

วัตถุประสงค
2.1. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกวิธีทั้งภาคความรูและภาคปฏิบัติ
2.2. เพื่อนําวิธีการทําการเกษตรแบบพอเพียงสูการปฏิบัติ
2.3. นักเรียนสามารถนําความรูและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพรในชุมชนได
2.4. นักเรียนเกิดความตระหนักในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
นักเรียน จํานวน รอยละ 80 ไดรับความรูดานการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 ดานคุณภาพ
1. ครูและนักเรียนไดมีศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงที่มปี ระสิทธิภาพและเพียงพอ
2. บุคลากรจากหนวยงานและองคกรตางๆมีความพึงพอใจในการใหบริการงานศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง

4.

วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
ประชุมวางแผนจัดทําโครงการ
แตงตั คณะกรรมการดําเนินงาน
เสนอ ขออนุมัติโครงการ
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
ดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรู
การทําปุยหมักชีวภาพ
การอบรมการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
การทัศนศึกษาศูนยวิจัยพันธุ
พืชขาวแพร
3. ขั้นประเมินผล
สรุปผลการดําเนินงาน

เปาหมาย
ระยะเวลา
นักเรียนโรงเรียน พ.ย 2556
วิไลเกียรติอปุ ถัมภ
ทุกคน

ผูรับผิดชอบ
นางปภาวี บัณฑิต

นักเรียนโรงเรียน พ.ย 2556
วิไลเกียรติอปุ ถัมภ
ทุกคน

นางปภาวี บัณฑิต

ส.ค 2557
นักเรียนโรงเรียน 10 – 15 ก.ย.
วิไลเกียรติอปุ ถัมภ 2557
ทุกคน

นางปภาวี บัณฑิต

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน…………5,000………..บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1

กิจกรรมที่ 1
1.1 การพัฒนาแหลงเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียง
1.2 การทําน้ําปุยสําหรับพืชไฮโดรโพนิค
รวม

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

2,500
2,500
5,000

5,000

6.

การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค)
1. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกวิธีทงั้ ภาค
ความรูและภาคปฏิบัติ
2. เพื่อนําวิธีการทําการเกษตรแบบ
พอเพียงสูการปฏิบัติ
3. นักเรียนสามารถนําความรูและ
วิธีการเศรษฐกิจพอเพียงไป
เผยแพรในชุมชนได
4. นักเรียนเกิดความตระหนักใน
หลักการเศรษฐกิจพอเพียง
7.

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช

แบบสอบถาม ,แบบประเมิน
โครงการ

แบบสอบถาม แบบประเมิน
โครงการ

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) นักเรียนมีความรูเ รือ่ งเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกวิธีทงั้ ภาคความรู
2) นักเรียนมีความรูนําวิธีการทําการเกษตรแบบพอเพียงสูการปฏิบัติได
3) นักเรียนนําความรูและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพรในชุมชนได
4) นักเรียนมีความตระหนักในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางปภาวี บัณฑิต)
ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุม บริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

1 การพัฒนาแหลงเรียนรูมี
ทรัพยากรที่ใชดังตอไปนี้
ชุดปลูกและวัสดุปลูกผักไรดิน
2 การทําน้ําปุยสําหรับ
พืชไฮโดรโพนิค
รวม (หาพันบาทถวน)

จํานวน หนวย
1ชุด
1ชุด

งบประมาณ
ราคา จํานวน
ตอหนวย เงิน
2,500

แหลง
งบประมาณ

2,500 ( / )เงิน
งบประมาณ

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
เงิน
ใช

2,500 พ.ย 2556
ก.ย 2557
2,500 2,500 ( / )เงิน
2,500 พ.ย 2556
งบประมาณ
ก.ย 2557
5,000
5,000

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
จุดเนน สพฐ. ที่ 1
ตัวบงชี้ ที่ 12
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ ําเปนตามหลักสูตร
ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
นางธีระพันธ รั้งกลาง
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ มาตรา ๖ กําหนดไววาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญ
 ญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ จึงจัดใหมีการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะการใชภาษาของนักเรียน ตามโครงการการเรียนการสอนภาษา ปงบประมาณ 2557 เพื่อใหนักเรียนได
ฝกทักษะการใชภาษาใหเกิดในการติดตอสือ่ สารเปนพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูง เพื่อเรียนรูวัฒนธรรม และ
กิจกรรมวันสําคัญของเจาของภาษา และเพื่อสงเสริมความตองการของผูเ รียนและเพื่อใหการพัฒนาการศึกษา
ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะการใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ในการสื่อสารแกนกั เรียน
2. เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษและภาษาจีนและไดรบั ความรู มีประสบการณ
เกี่ยวกับวัฒนธรรม และกิจกรรมในวันสําคัญของเขาของภาษา
3. เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีส่ ูงขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2557 ไดรับการสงเสริมและพัฒนาทักษะการใช
ภาษาอยางถูกตองเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2557 ผานเกณฑคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่โรงเรียนกําหนด

4. กิจกรรมและการดําเนินงาน

ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
ประชุมครูในกลุมสาระฯ
เพื่อรับทราบนโยบายและเสนอ
โครงการฯ
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 กิจกรรมการใชภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวันเพื่อเตรียมตัว
เขาสูอาเซียน
2.2 กิจกรรมการแขงขันทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ
2.3 กิจกรรมวันคริสตมาส
2.4 กิจกรรมสงเสริมพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ม.3,ม.6
2.5 กิจกรรมจัดซื้อจัดหาสื่อวัสดุ
อุปกรณเพื่อสงเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

3. ขั้นประเมินผล
สรุปประเมินผล รายงาน
โครงการฯ

เปาหมาย

ระยะเวลา

ครูในกลุมสาระการ ตุลาคม 2556
เรียนรูภาษาตาง
ประเทศทุกคน

นักเรียน ม.1-ม.6

ตุลาคม 2556 –
กุมภาพันธ 2557

ผูรับผิดชอบ
นางธีระพันธ รั้งกลาง

ครูในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตาง
ประเทศทุกคน

ตุลาคม 2556 –
กุมภาพันธ 2557
นักเรียน ม.1-ม.6 ธันวาคม 2556
นักเรียน ม.1-ม.6 พฤศจิกายน 2556
– มกราคม 2557
ครูในกลุมสาระการ พฤษภาคม 2556
– กุมภาพันธ 2557
เรียนรูภาษาตาง
ประเทศทุกคน
นักเรียน ม.1-ม.6

มีนาคม 2557
- ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
- คุณลักษณะอันพึง
ประสงค

นางธีระพันธ รั้งกลาง

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 7,644 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
จําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1

2
3
4
5

รวม

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
เพื่อเตรียมตัวเขาสูอาเซียน

-

-

412

412

กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมการแขงขันทักษะการใชภาษาอังกฤษ

-

-

412

412

กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมวันคริสตมาส

-

-

5,000

5,000

กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมสงเสริมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์

-

-

-

-

-

-

1,841

1,841

7,644

7,644

กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมจัดซือ้ จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณเพื่อ
สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู
รวม
6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ตามวัตถุประสงค)
1. นักเรียนไดรบั การพัฒนา
ทักษะการใชภาษา
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรมทางภาษา

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช

1. นิเทศติดตาม/ผลการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู
2. สอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนในการรวมกิจกรรม/
แบบสอบถาม

1. แบบนิเทศการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามระบบเรียนรู
2. แบบทดสอบ/ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET)
3. แบบสอบถาม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการใชภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) สามารถใช
ภาษาไดเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน
2. นักเรียนไดรับประสบการณ มีความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษา และมีความพึงพอใจใน
การเขารวมกิจกรรมทางภาษา
3. เพื่อใหนกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สงู ขึ้นรอยละ 5
ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ

( นางธีระพันธ รั้งกลาง )
ตําแหนงประธานกลุม สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน
ผูอนุมัติโครงการ

( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

จํานวน หนวย

ราคา จํานวน
ตอหนวย เงิน

แหลง
งบประมาณ

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
เงิน
ใช

1 กระดาษสีโปสเตอร 2 หนา

1

โหล

120

120

เงินอุดหนุน

120

2 ดอกไมแตงบอรด

10

ชิ้น

25

250

เงินอุดหนุน

250

3 กระดาษดับเบิล้ เอ 80 แกรม

1

กลอง

700

700

เงินอุดหนุน

700

4 ลวดเย็บกระดาษ

10

กลอง

10

100

เงินอุดหนุน

100

5 กระดาษเกียรติบัตร A4

1

รีม

120

120

เงินอุดหนุน

120

6 ปากกาไวทบอรด Pilot

1

กลอง

275

275

เงินอุดหนุน

275

7 ไวนิลการจัดกิจกรรมตางๆ

1

แผน

250

250

เงินอุดหนุน

250

100

ชิ้น

-

4,829 เงินอุดหนุน

4,829

1,000 เงินอุดหนุน

1,000

8 ของรางวัลวันคริสตมาส

9 หนังสือพรอมแผนซีดีสําหรับ
4
ชุด 250
ฝกทักษะภาษา
รวม(..............เจ็ดพันหกรอยสีส่ ิบสี่บาทถวน..............)

7,644

ธันวาคม
2556
ธันวาคม
2556
ธันวาคม
2556
ธันวาคม
2556
ธันวาคม
2556
ธันวาคม
2556
ธันวาคม
2556
ธันวาคม
2556
ธันวาคม
2556

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

การจัดหองเรียนภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตัวบงชี้ ที่ 12
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ ําเปนตามหลักสูตร
ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
 โครงการใหม
 โครงการตอเนือ่ ง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
นางสาวปยนุช จักรแกว
มกราคม-กุมภาพันธ 2557

1. หลักการและเหตุผล
ภาษาเปนสิ่งสําคัญตอการดํารงชีวิตในสังคมของมวลมนุษยเพราะใชเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร
ทําความเขาใจกันระหวางคนในสังคม ชนชาติทั้งหลายตางมีภาษาเปนของตนเองเพือ่ ใชในการสือ่ สารในกลุม
ชนชาติเดียวกัน นอกจากการใชภาษาสื่อสารภายในประเทศแลว การสื่อสารระหวางประเทศก็มีความจําเปน
อยางยิ่งในปจจุบัน ภาษาสากลซึ่งเปนเครื่องมือสื่อสารระหวางประเทศตางๆในโลกจึงมีความสําคัญมาก
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ จึงจัดใหมกี ารจัดหองเรียน
ภาษาจีนเพื่อเปนการการสงเสริมและพัฒนาทักษะการใชภาษาของนักเรียน เพื่อใหนกั เรียนไดฝกทักษะการใช
ภาษาใหเกิดประโยชนในการติดตอสื่อสารเปนพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูง เพื่อเรียนรูวฒ
ั นธรรม และ
กิจกรรมวันสําคัญของเจาของภาษา และเพื่อสงเสริมความตองการของผูเ รียนและเพื่อใหการพัฒนาการศึกษา
ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีศูนยการเรียนรูภาษาจีนที่เอือ้ อํานวยตอการสงเสริมและพัฒนาทักษะการใชภาษาจีนแกนักเรียน
2. เพื่อใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนภาษาจีนมากขึ้น
3.เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูภาษาจีนใหสูงขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 มีสถานที่ทเี่ อื้ออํานวยตอการสงเสริมและพัฒนาทักษะการใช
ภาษาจีน จํานวน 1 หองเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนมีสถานทีท่ ี่เอื้ออํานวยตอการสงเสริมและพัฒนาในดานการศึกษาและคนควาเกี่ยวกับ
ภาษาจีน
2.ครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อเทคโนโลยีทที่ ันสมัยและมีประสิทธิภาพ

4. กิจกรรมและการดําเนินงาน

ขั้นตอน

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ
ประชุมครูในกลุมสาระฯ
เพื่อรับทราบนโยบายและเสนอ
โครงการฯ

ครูในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตาง
ประเทศทุกคน

มกราคม 2557

นางสาวปยนุช จักรแกว

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 ดําเนินกิจกรรมการจัด
กระบวนการเรียนรูเ พื่อจัดหอง
ภาษาจีน

มีหองเรียน
ภาษาจีน 1 หอง
ใหกับนักเรียน

มกราคม 2557

- ความพึงพอใจ

มีนาคม 2557

3. ขั้นประเมินผล
สรุปประเมินผล รายงาน
โครงการฯ

นางสาวปยนุช จักรแกว

นางสาวปยนุช จักรแกว

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน ….10,205….. บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่
1

2

3

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

กิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาหอง
ภาษาจีนสูการเรียนรูสําหรับนักเรียน
1.1. จัดทําเอกสารประกอบการเรียนรู
1.2. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับภาษาจีน
1.3 จัดซื้อพจนานุกรม/หนังสือภาษาจีน
พัฒนาหองศูนยการเรียนรูภาษาจีน
2.1 จัดบรรยากาศในหองศูนยการเรียนรุ
ภาษาจีนใหเอื้อตอการเรียนรู
กิจกรรมสรุปผลการดําเนินงาน
3.1 ประชุมครู
3.2 สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
-

-

-

-

-

-

รวม

7,934

7,934

1,971

1,971

300

300

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ตามวัตถุประสงค)
1. นักเรียนไดรบั การพัฒนา
ทักษะการใชภาษา

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
1. นิเทศติดตาม/ผลการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู
2. สอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนในการรวมกิจกรรม/
แบบสอบถาม

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรมทางภาษา

เครื่องมือที่ใช
1. แบบสอบถาม
2. แบบสอบถาม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ครูและนักเรียนไดมหี องศูนยการเรียนรูภาษาจีนที่เอือ้ ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2. ครูผสู อนสามารถใชสื่อเทคโนโลยีทที่ ันสมัยอยางเหมาะสม
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูภาษาจีนเพิม่ ขึ้น

ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ
( นางสาวปยนุช จักรแกว)
ตําแหนงครูอัตราจาง

ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน
ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ

( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

1 กระดาษถายเอกสาร A4 80 gm
2 บัตรคํา
3 โปสเตอรสี 2 หนา
4 กระดาษชารทสีออน ใหญ
5 กระดาษ 100ปอนด A4
6 สติ๊กเกอรใส
7 เทปกาวกระดาษ 2 หนา
8 กาวลาเท็กซ 16oz
9 เครื่องเย็บกระดาษเบอร 10 ธรรม
10 ลวดเย็บเบอร 10 Max
11 กรรไกรอยางดี 6 นิ้ว
12 ฟวเจอรบอรด 65*81
13 กลองใสเอกสาร 2 ชอง
14 กระดาษโฟโต 130 gm
15 เทปโฟมอยางดี
16 พจนานุกรม จีน-ไทย เลมใหญ
17 พจนานุกรม จีน-ไทย เลมเล็ก
18 หนังสือภาษาจีนกลาง เลม 1
19 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน
20 หนังสือสนทนาภาษาจีนกลาง
21 Enjoychinese สนุกสนทนา
ภาษาจีน
22 หนังสือสัมผัสภาษาจีน ม.ปลาย
เลม 1
23 หนังสือแบบฝกหัดสัมผัสภาษาจีน
ม.ปลาย เลม 1
24 ฟง พูด อาน เขียน เรียนจีนกลาง
25 CD จับคําศัพทจีนชุดกิจวัตรและ
กิจกรรมตางๆ
26 หนังสือภาษาจีนหรรษา

งบประมาณ

จํานวน หนวย

ราคา จํานวน
ตอหนวย เงิน

แหลง
งบประมาณ

2
1
6
8
30
5
3
1
2
1
2
6
1
1
2
3
5
1
2
2
1

รีม
หอ
แผน
แผน
แผน
แผน
มวน
ขวด
เครื่อง
โหล
อัน
แผน
อัน
หอ
มวน
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม

150
65
16
10
5
25
55
39
60
96
55
35
195
250
135
945
590
80
175
150
175

300 เงินงบประมาณ
”
65
”
96
”
80
”
150
”
125
”
165
”
39
”
120
96
”
”
110
”
210
”
195
”
250
”
270
”
2,825
”
2,950
”
80
”
350
”
150
”
175

2

เลม

149

298

2

เลม

69

2
1

เลม
แผน

1

เลม

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
เงิน
ใช
300
65
96
80
150
125
165
39
120
96
110
210
195
250
270
2,825
2,950
80
350
150
175

ก.พ. 57
ก.พ. 57
ก.พ. 57
ก.พ. 57
ก.พ. 57
ก.พ. 57
ก.พ. 57
ก.พ. 57
ก.พ. 57
ก.พ. 57
ก.พ. 57
ก.พ. 57
ก.พ. 57
ก.พ. 57
ก.พ. 57
ก.พ. 57
ก.พ. 57
ก.พ. 57
ก.พ. 57
ก.พ. 57
ก.พ. 57

”

298

ก.พ. 57

138

”

138

ก.พ. 57

199
240

398
240

”
”

398
240

ก.พ. 57
ก.พ. 57

330

330

”

330

ก.พ. 57

ทรัพยากรโครงการ
ที่

งบประมาณ

ราคา จํานวน
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน

รายการ
รวม

10,205

แหลง
งบประมาณ

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
เงิน
ใช
10,205

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
จุดเนน สพฐ. ที่ 4,5
ตัวบงชี้ ที่ 11
มาตรฐานที่ 11
ขอที่ 1
 โครงการใหม
 โครงการตอเนือ่ ง
กลุมงานการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
นางอุมาวรรณ สงางาม , นางสาวจันจิรา ฝนหลี
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานการศึกษามัธยมศึกษาแพร เขต
37 ไดสงเสริมใหมกี ารจัดการเรียนรวมแกนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษดานตางๆ เพื่อสอดคลองตาม
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการ พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับการบริการทางการศึกษาสําหรับคนพิการ รวมทัง้ สนับสนุนโครงการเพื่อสิทธิ์ทาง
การศึกษาของคนพิการ รวมทัง้ สงเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่สอดคลองกับความจําเปน
ของผูเรียน และไดกําหนดใหโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเปนโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม
ดังนั้นโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจึงไดตระหนักถึงบทบาท ภาระหนาทีท่ ี่สําคัญยิ่งนี้ ในการทีจ่ ะสงเสริม
ใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดเรียนรวมกับนักเรียนปกติไดอยางมีความสุข จึงไดจัดทําโครงการขึ้นเพื่อ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนพิการ ใหนักเรียนพิการเรียนรวมไดรับสิ่งอานวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลือทางการศึกษา(คูปองการศึกษา) ตลอดจนการพัฒนาองคความรู เกี่ยวกับ
การศึกษาพิเศษ กระบวนการจัดการเรียนการสอนแกครูและบุคลากรในโรงเรียน ใหมีความรู ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนใหกบั นักเรียนพิการเรียนรวมไดรับพัฒนาความรูความสามารถ และอยูในสังคมอยางมี
ความสุข และเพื่อเปนโรงเรียนตนแบบของการจัดการเรียนรวมนักเรียนกลุมดังกลาวไดพัฒนาตามศักยภาพของ
ตนเองใหดียงิ่ ขึ้นไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการเรียนรวม
2. เพื่อการคัดกรองตรวจวินิจฉัยนักเรียนที่มปี ญหาทางการเรียนรูและสติปญญา
3. เพื่อสนับสนุนใหครู/ บุคลากรทางการศึกษา รวมผลิตสือ่ จัดหา สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ
ความชวยเหลือทางการศึกษา
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1. นักเรียนทีม่ ีความตองการพิเศษไดรบั การคัดกรอง วินิจฉัยที่ถูกตองจากแพทย อยางนอยรอยละ 80
2. มีสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการความชวยเหลือทางการศึกษารอย 80 ของนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ

3.2 ดานคุณภาพ
1. นักเรียนไดรบั การคัดกรอง วินิจฉัยที่ถูกตองจากแพทยเฉพาะทาง
2. โรงเรียนมีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการความชวยเหลือทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการเรียนรวมอยางเปนระบบ
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผน
ปฏิบัติงาน
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 ดําเนินการคัดกรอง
นักเรียน
2.2 การรณรงคใหครู/
บุคลากรรวมการศึกษาและวิจัย
เพื่อสรางและพัฒนาสือ่
นวัตกรรมสรุปรายงาน
2.2.1 การจัดหาสื่อ สิง่
อํานวยความสะดวกและบริการ
ความชวยเหลือทางการศึกษา
ใหกับนักเรียนเรียนรวม
2.3 การพัฒนาคุณภาพและ
จัดระบบการบริหารจัดการเรียน
รวม
2.3.1 พัฒนาครู
2.3.2 สงเสริมนักเรียน
เรียนรวมเขารวมการแขงขัน
กิจกรรมตางๆ
2.3.3 จัดทําปาย
สารสนเทศ

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

คณะผูบริหาร

ก.ค.56

กลุมงานการศึกษา
พิเศษ(เรียนรวม)

ต.ค.56

นางอุมาวรรณ สงางาม
และน.ส.จันจิรา ฟนหลี
คณะกรรมการ

พ.ย.56
พ.ค.57
นักเรียนระดับชั้นม.1
นักเรียนระดับชั้นม.
พ.ค.-มิ.ย.57
2-6
คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียน
วิไลเกียรติอปุ ถัมภ
มิ.ย.57-ก.ย.57
นักเรียนเรียนรวม

นางอุมาวรรณ สงางาม
และ น.ส.จันจิรา ฝน
หลี

คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษาและ
นักเรียนเรียนรวม
โรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ
(แบบประเมินโครงการ)
3.2 ประเมินความคิดเห็นผู
รวม
กิจกรรม
(แบบสอบถามความคิดเห็น)
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร
(แฟมสะสมงาน)

คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษาและ
นักเรียนเรียนรวม
โรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภ
กลุมงานการศึกษา
พิเศษ(เรียนรวม)

ก.ย.57

นางอุมาวรรณ สงางาม
และ น.ส.จันจิรา ฝน
หลี

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 4,000 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
จําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
1 กิจกรรมที่ 1
500
1.1 ดําเนินการคัดกรองนักเรียนระดับชั้น ม. 1
500
1.2 ดําเนินการคัดกรองนักเรียนระดับชั้น ม.
2-4
2 กิจกรรมที่ 2
1,000
2.1 การจัดหาสื่อ สิง่ อํานวยความสะดวกและ
บริการ
ความชวยเหลือทางการศึกษาใหกับนักเรียน
เรียนรวม
1,000
2.2 การพัฒนาคุณภาพและจัดระบบการ
1,000
บริหารจัดการเรียนรวม
2.2.1 พัฒนาครู
2.2.2 จัดทําปายสารสนเทศ
3 กิจกรรมที่ 3
3.1 ประเมินโครงการ
(แบบประเมินโครงการ)
3.2 ประเมินความคิดเห็นผูรวม กิจกรรม
(แบบสอบถามความคิดเห็น)
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร
(แฟมสะสมงาน)
รวม

4,000

รวม

1,000

3,000

4,000

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค)
พัฒนาคุณภาพการบริหารการจัด
การเรียนรวม
การคัดกรองตรวจวินิจฉัยนักเรียน
ที่มีปญ
 หาทางการเรียนรูและ
สติปญญา
สนับสนุนใหครู/ บุคลากรทางการ
ศึกษา รวมผลิตสื่อ จัดหา สื่อ
สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ
ความชวยเหลือทางการศึกษา

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช

การสังเกต การสัมภาษณ
การสอบถาม
การสังเกต การสัมภาษณ
การสอบถาม

แบบสังเกต แบบสัมภาษณ
แบบสอบถาม
แบบสังเกต แบบสัมภาษณ
แบบสอบถาม

การสังเกต การสัมภาษณ
การสอบถาม

แบบสังเกต แบบสัมภาษณ
แบบสอบถาม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนเรียนรวม ไดรับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเองอยางเหมาะสมและตอเนื่อง
2. โรงเรียนมีขอมูลที่ถกู ตองเกี่ยวกับนักเรียนเรียนรวม
3. โรงเรียนมีสื่อ สิง่ อํานวยความสะดวกและบริการความชวยเหลือทางการศึกษาใชสําหรับพัฒนานักเรียน
เรียนรวม

ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ
( นางอุมาวรรณ สงางาม )
ตําแหนงครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุม บริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

จํานวน หนวย

ราคา จํานวน
ตอหนวย เงิน

ระยะเวลา
แหลง จํานวน ที่ตองการใช
งบประมาณ เงิน

1 แบบคัดกรองนักเรียน

60

เลม

16.50

1,000 ( )เงิน
งบประมาณ

ปงบประมาณ
2557

2 กระดาษ A4

5

รีม

120

600

( / )เงิน
อุดหนุน

ปงบประมาณ
2557

3 แฟมแบบมีหวง

12

อัน

50

600

( )เงินนอก
งปม.

ปงบประมาณ
2557

4 แผนฟวเจอรบอรด

10

อัน

30

300

( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)

ปงบประมาณ
2557

5 กระดาษการดสี A4 ทําปก ขนาด
120 แกรม

2

รีม

130

260

ปงบประมาณ
2557

6 เครื่องบันทึกเสียง

2

เครื่อง

1240

ปงบประมาณ
2557

รวม ( สองหมื่นบาทถวน )

4,000

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาระบบงานแนะแนว
จุดเนน สพฐ. ที่ 6
ตัวบงชี้ ที่ 1, 2, 6
มาตรฐานที่ 1.3, 1.4, 1.5, 2, 3.1, 4, 6
ขอที่ 1
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานแนะแนว
นางสุภาวดี สวนกุล นางเรณู บัตริยะ
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อชวยใหผูเรียนรูจัก เขาใจ และเห็นคุณคาใน
ตนเอง รูจกั ปรับตัวเขากับสิง่ แวดลอม สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษาตอ แนวทางในการประกอบ
อาชีพ และเปนผูม ีสุขภาพจิตดี มีจิตสํานึกสาธารณะ รวมทั้งเปนกิจกรรมบริการ เชน การจัดสรร
ทุนการศึกษา เงินกองทุนใหกูยืมทางการศึกษา การสมัครโควตาสถาบันตาง ๆ เปนตน ดังนั้น การจัด
การเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว และบริการแนะแนวตองอาศัยสื่อที่หลากหลาย เพื่อการสืบคนและ
นําเสนอขอมูลจากแหลงตาง ๆ เชน การศึกษาจากใบงาน ใบความรู การสืบคนและการใชบริการทาง
อินเตอรเน็ต การฉายซีดีและดีวีดีจากสถาบันตาง ๆ เปนตน แตทางหองแนะแนวมีจอคอมพิวเตอรชํารุดไม
สามารถซอมได 1 เครื่อง พัดลมไมเหมาะสมกับสภาพการใชโปรเจคเตอร และขาดแคลนโตะ เกาอี้ อํานวย
ความสะดวกแกนักเรียน และตอนรับแขก นอกจากนี้ยงั ตองจัดซือ้ จัดหา และจัดทํา ขอมูลดาน
การศึกษา อาชีพ และ
การปรับตัวใหเปนปจจุบันเพื่อบริการนักเรียนทัง้ ในคาบกิจกรรมแนะแนวและ
หองแนะแนว รวมทั้งเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อสรุปและประเมินผล ดังนั้นจึงจําเปนตองมี หนังสือ
เอกสาร คูมือ แบบทดสอบ ซีดี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับดานการศึกษา อาชีพ และการปรับตัวของนักเรียน
รวมทั้งโตะ เกาอี้ เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาของงานแนะแนวและมาใชบริการเพิ่มขึ้น

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อนักเรียนรูจกั เขาใจและเห็นคุณคาในตนเอง กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
2.2 เพื่อใหนกั เรียนมีทกั ษะการคิดอยางสรางสรรค คิดเปนระบบ กําหนดเปาหมาย คาดการณ
ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
2.3 เพื่อนักเรียนใชหองแนะแนวเปนแหลงเรียนรูในการแสวงหาขอมูลดานการศึกษาตอ อาชีพ
และบริการเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
2.4 เพื่อใหนกั เรียนมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเ กี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
2.5 เพื่อครูมีเครือ่ งมือในการจัดกิจกรรมแนะแนวไดหลากหลาย
3. เปาหมาย
2.6 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภทุกคน
3.2 ดานคุณภาพ
3.2.1.1 ครูและนักเรียนมีเอกสาร คูมือประกอบการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีอยางเพียงพอ
3.2.1.2 มีโตะ เกาอีบ้ ริการนักเรียนและตอนรับแขก

3.2.1.3 นักเรียนเห็นคุณคาของกิจกรรมแนะแนวและสนใจเรียนแนะแนวเพิ่มขึ้น
3.2.1.4 หองแนะแนวเปนแหลงเรียนรู บริการดานการศึกษา อาชีพ และการใหคําปรึกษาดาน
สวนตนและสังคมแกนักเรียนและผูทเี่ กี่ยวของ
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน

เปาหมาย

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตัง้ คณะกรรมการ
ดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน

ระยะเวลา
ก.ค. 2556

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง
2.2 ตรวจรับวัสดุ อุปกรณ
นักเรียนทุกคน
2.4 บริการนักเรียนและ
ผูเกี่ยวของ
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ (แบบ
ประเมินโครงการ)
3.2 สรุปรายงานผูบริหาร
(แฟมสะสมงาน)

ผูรับผิดชอบ
นางสุภาวดี สวนกูล

นางสุภาวดี สวนกูล
นางเรณู บัตริยะ

ปงบประมาณ
2557

กันยายน 2557

นางสุภาวดี สวนกูล
นางเรณู บัตริยะ

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน……9,286………..บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1

กิจกรรมที่ 1
1.1 พัฒนาแหลงเรียนรูทางการแนะแนว
1.2 สงเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน
1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแนะแนว
กิจกรรมที่ 2
2.1 สงเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน
รวม

2

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค)
มีการดําเนินงานตามเปาหมาย

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ

รวม

1,200
420

3,400
1,256
3,010

3,400
2,456
3,430

1,620

7,666

9,286

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
สังเกต
สัมภาษณ
สํารวจ

เครื่องมือที่ใช
แบบบันทึกการสังเกต
แบบบันทึกการสัมภาษณ
แบบสํารวจ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนรูจ ัก เขาใจและเห็นคุณคาในตนเอง กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
7.2 นักเรียนมีทักษะการคิดอยางสรางสรรค คิดเปนระบบ กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ
แกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
7.3 นักเรียนสามารถใชหองแนะแนวเปนแหลงเรียนรูในการแสวงหาขอมูลดานการศึกษาตอ อาชีพ
และบริการเงินใหกูยมื เพื่อการศึกษา
7.4 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริตและสามารถแสวงหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
7.5 เพื่อครูมีเครือ่ งมือในการจัดกิจกรรมแนะแนวไดหลากหลาย
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสุภาวดี สวนกูล)
ตําแหนง หัวหนางานแนะแนว

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

จํานวน

หนวย

งบประมาณ
ราคา จํานวน
ตอหนวย เงิน

พัฒนาแหลงเรียนรูทางการแนะแนว
คาอุปกรณ
1
คอมพิวเตอร
ที่ซอมบํารุง
ผาปูโตะ

2,800

2,800

แหลง
งบประมาณ

ระยะเวลาที่
จํานวน ตองการใช
เงิน

เงินอุดหนุน

2,800 ปการศึกษา

2557
ผืน

100

600

เงินอุดหนุน

600 มิถุนายน

สงเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน
กระดาษ A4
1
3
ริม
กระดาษแลก
2
2
มวน

130
40

390

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

390 สิงหาคม
มิถุนายน
80
126 มิถุนายน
สิงหาคม

2

3
5
7
8

ซีน
กระดาษปกสี
หนังสือ
ประกอบการ
สอน
คะแนนสูงสุด
ต่ําสุด
แนวทาง
ศึกษาตอเมื่อ
จบ ม.6
ปายไวนิล
เชือกฟาง

6

1
2

ริม
เลม

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

300
3

ชุด

30

4

เลม

60

10
1
11
3
มวน
พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแนะแนว
1

126
150

80
126

90

300
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

90

สิงหาคม
สิงหาคม

1,200
10

240
1200
30

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

240
1200 มกราคม
30 กุมภาพันธ

1

เลม

100

100

เงินอุดหนุน

100 พฤษภาคม

2

ทะเบียน
หนังสือรับ
คาอัดรูป

20

รูป

6

120

เงินอุดหนุน

3

คาอัดรูป

50

รูป

300

300

เงินอุดหนุน

4
6
7

หมึกเลเซอร
หมึกเติมสีดํา
แฟมสันกวาง
ตรามา

3
1
3

หลอด
ขวด
แฟม

800

2,400

120
130

120

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

120 ปการศึกษา
2557
300 ปการศึกษา
2557
2,400 พฤศจิกายน
120 สิงหาคม
390 กรกฎาคม

รวม (เกาพันสองรอยแปดสิบหกบาทถวน)

390

9,286

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 2
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

ขยายโอกาสทางการศึกษา
จุดเนน สพฐ. ที่ 6
ตัวบงชี้ ที่ 7
มาตรฐานที่ 8.4
ขอที่ 1
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานแนะแนว
นางสุภาวดี สวนกุล นางเรณู บัตริยะ
3 – 7 กุมภาพันธ 2557

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการศึกษาเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่จะชวยใหประเทศชาติสามารถพัฒนาคนใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เพื่อปฏิบัติตนตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรณรงคใหนักเรียนไดมีโอกาสศึกษาตอมากขึ้นและสูงขึ้น
จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหนกั เรียนในเขตพื้นทีบ่ ริการไดรบั รูขาวสารทางดานการศึกษา อาชีพ และ
สวัสดิการที่ทางโรงเรียนจัดใหแกนักเรียน เพือ่ เปนประโยชนในการพิจารณาตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษาตอ
เพื่ออนาคตของตนเอง และครูที่ติดตามผล เยี่ยมบานนักเรียนเพื่อใหความชวยเหลือตามสภาพของนักเรียน

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหครู นักเรียน ชุมชน ในเขตพื้นที่บริการไดรับทราบนโยบายการรับสมัครและสวัสดิการที่
โรงเรียนจัดขึ้น
2.2 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงตามนโยบายกระจายอํานาจทางการศึกษา
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนและครูที่เกี่ยวของทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่สําเร็จชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทาง
ศึกษาตอไดเหมาะสมกับตนเอง
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตัง้ คณะกรรมการ
ดําเนินการ
1.3 ประชุมครูทเี่ กี่ยวของกับ

การแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการ

เปาหมาย

ระยะเวลา
20 ก.ค. 2556
24 ม.ค. 2557
29 ม.ค. 2557

ผูรับผิดชอบ
นางสุภาวดี สวนกูล
นางเรณู บัตริยะ

29 ม.ค. 2557

1.4 มอบหมายหนาที่
รับผิดชอบ
1.5 จัดเตรียมเอกสารและ
พาหนะ
1.6 แจงกําหนดการโรงเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ
1.7 จัดทําแผนพับและไวนิล
ประชาสัมพันธ
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 ดําเนินประชาสัมพันธ
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
3. ขั้นประเมินผล

31 ม.ค.2557

โรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการ

3.1 ประเมินโครงการ รวบรวม
ขอมูล ปญหา ที่ไดจากการรับ
สมัคร
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร

3-7 ก.พ.2557

นางสุภาวดี สวนกูล
นางเรณู บัตริยะ

28 กุมภาพันธ
2557

นางสุภาวดี สวนกูล
นางเรณู บัตริยะ

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน………1,000…………..บาท งบกลาง 1,000 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ
(ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่
1

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ

กิจกรรมที่ 1
1.1 กระดาษสี
1.2 ไวนิล.
1.3 น้ํามันรถ(งบกลาง)

600
400
1,000

รวม

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค)
จํานวนนักเรียนโรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการศึกษาตอเพิ่มขึ้น

รวม

400
(1,000)

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
สอบถาม

1,000
600

1,000

เครื่องมือที่ใช
แบบบันทึกจํานวนนักเรียนใน
เขตพื้นที่บริการที่ศึกษาตอ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนที่สําเร็จชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษาตอได
เหมาะสมกับตนเอง
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสุภาวดี สวนกูล)
ตําแหนง หัวหนางานแนะแนว

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งานแนะแนวสัญจร
ไวนิล
1
กระดาษสี
2
3

(แผนพับแนะ
แนวสัญจร)
น้ํามันรถงาน
แนะแนว
สัญจร

จํานวน

หนวย

1
5

ปาย
ริม

รวม (หนึ่งพันบาทถวน)

งบประมาณ
ราคา จํานวน
ตอหนวย เงิน
400
120

400
600

1,000 งบกลาง

แหลง
งบประมาณ

ระยะเวลาที่
จํานวน ตองการใช
เงิน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

400
600

มกราคม
มกราคม

เงินอุดหนุน

1,000

มกราคม

1,000

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการ แสวงหาความรูดวยตนเอง
จุดเนน สพฐ. ที่ 1
ตัวบงชี้ ที่ 3
มาตรฐานที่ 5
ขอที่ 1
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
หองสมุดโรงเรียน
นางสาวดรินญา ขยายเสียง
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
การเรียนรูอ ยางตอเนือ่ งตลอดชีวิตจะเกิดขึ้นได ผูเรียนตองมีนิสัยรักการอาน อันจะทําให
เกิดคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค ตามแนวทางการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ที่ยึดหลักผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญทีส่ ุด ควรสงเสริมให
ผูเรียนรูจ ักศึกษาคนควาดวยตนเองมากกวาการเรียนรูจ ากครูผสู อน การจัดกิจกรรมเปนหนาที่สําคัญของครูที่
ตองดําเนินการเพือ่ ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการคิด การคนควา หาความรู ใหโอกาสฝกปฏิบัติและเรียนรูดวย
ตนเองอยางสนุกสนาน ในปการศึกษาทีผ่ านมานักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภมผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของบางกลุมสาระการเรียนรูผ ลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ยังอยูในเกณฑต่ํา
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใตยุทธศาสตรการยก
ระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา คือการเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู เนนความสําคัญของทักษะ
จําเปนพื้นฐานที่สงผลตอความสําเร็จในการเรียนของผูเรียน ทักษะการอาน การเขียน และการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง เปนจุดเนนที่จําเปนตองพัฒนาผูเรียน การอานเปนเครื่องมือสําคัญและพื้นฐานในการเรียนรูของ
ผูเรียนไดดี ดังนั้นหองสมุดซึ่งเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียน จึงไดจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อใหผูเรียนมีนิสัยรักการ
อาน สนใจการอาน การเขียน การแสวงหาความรูดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น และสามารถนําความรูที่ไดนําไปใช
พัฒนาตนเอง ทั้งดานการเรียนเพื่อศึกษาตอ และในการดํารงชีวิตประจําวัน
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนมีนสิ ัยรักการอาน การเขียนและการฟง รูจกั ตั้งคําถามเพือ่ หาเหตุผล แสวงหาความรูดวย
ตนเอง และสามารถแลกเปลี่ยน เรียนรูรวมกับผูอื่นได
2. เพื่อใหนักเรียนสนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ รอบตัว ใชหองสมุด แหลงเรียนรูและสือ่ ตางๆ ทัง้
ในและนอกสถานศึกษา
3. เพื่อใหนักเรียนพัฒนาตนเองมีความคิดสรางสรรค และไดแสดงความสามารถ ศักยภาพของตนเอง
อยางอิสระ
4. เพื่อใหนักเรียนมีวิธีการเรียนรูของตนเอง เรียนรูร วมกับผูอื่นได สนุกกับการเรียนและชอบมาโรงเรียน
รูจักใชเวลาวาง ใหเกิด ประโยชน

3. เปาหมาย
3.1ดานปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ทุกคน, ครูและชุมชนมีนิสัยรักการอาน
3.2 ดานคุณภาพ
1. นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ มีทกั ษะการใชหองสมุดและศึกษาคนควาแสวงหาความรู เพื่อ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพิ่มขึ้นรอยละ 95
2. หองสมุดเปนศูนยกลางแหลงเรียนรูท ี่ทันสมัย มีสื่อ/อุปกรณสงเสริมการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 สํารวจความตองการสื่อ/
อุปกรณการเรียนการสอนและ
เอื้อตอการจัดกิจกรรม
1.2 บันทึกขอความตามเสนอ
ผูอํานวยการเพื่อขอดําเนินการ

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินกิจกรรม
2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผนในการปฏิบัติกิจกรรม
2.3 ประชาสัมพันธใหครูผสู อน
และนักเรียนใหเขาใจ
รายละเอียดของกิจกรรม
2.4 กําหนดเวลา สถานที่ให
นักเรียนสงผลงาน
2.5 ดําเนินการประกวดตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด
2.6 ประกาศผลและมอบรางวัล

เปาหมาย
-ทราบความ
ตองการในการใช
สื่ออุปกรณและสือ่
เพื่อการคนควา
-ไดสื่อ/อุปกรณเพื่อ
การคนควาอยาง
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลา
พ.ค. - ก.ค.57

ผูรับผิดชอบ
นส.ดรินญาและคณะ

-จัดเก็บขอมูล
สารนิเทศ/สถิติการ
ใชแหลงเรียนรูเปน
ปจจุบันและถูกตอง
-นักเรียนไดรวม
กิจกรรมสงเสริม
การอานอยาง
หลากหลาย
-นักเรียน ครู และ
ชุมชนรูจักใชแหลง
เรียนรูเพื่อพัฒนา
ตนเอง มีทกั ษะ
แสวงหาความรู
แกปญหาในการ
เรียนการสอนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

มิ.ย.- ก.ย. 57

นส.ดรินญาและคณะ
นักเรียนชุมนุม

3. ขั้นประเมินผล
3.1 สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ

-ครู นักเรียนไดรบั
ความพึงพอใจการ
ใชบริการหองสมุด
แหลงเรียนรู

ก.ย.56-ก.ย. 57

บรรณารักษ

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 36,298 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1

กิจกรรมที่ 1
1.1จัดหา สื่อ /วัสดุอุปกรณเพื่อพัฒนาหองสมุด

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ

รวม
6,298

แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนการสอน (ครุภัณฑ
ชั้นวางหนังสือพิมพ,ชั้นวางวารสารใหม,ตูแสดง
นิทรรศการหนังสืออาเซียน, วัสดุสิ้นเปลือง,ซอม
บํารุงอุปกรณ)
2

กิจกรรมที่ 2
2.1 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

15,000

(หนังสือคูมือเตรียมสอบ/หนังสือสงเสริม การ
อานสําหรับเยาวชนจํานวน 200 รายการ /
กิจกรรมสงเสริมการอาน , หองสมุดเคลือ่ นที่,
ยอดนักอาน)

4

กิจกรรมที่ 3
จัดหาหนังสือพิมพ/วารสาร,นิตยสาร
(จํานวน 16 รายการ)
กิจกรรมที่ 4

5

กิจกรรมที่ 5

3

กิจกรรมบรรณารักษอาสา
กิจกรรมสัปดาหหองสมุด
รวม

15,000
-

36,298

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ตามวัตถุประสงค)
ดานปริมาณ
-นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภชั้น ม. 1-6 ทุกคนมี
นิสัยรักการอาน
ดานคุณภาพ
-นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรียนสูงขึ้น
-นักเรียนรูจักใชแหลงเรียนรูทั้งใน
สถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช

แบบสอบถาม

-แบบประเมินความพึงพอใจการ
จัดกิจกรรม
-แบบประเมินความพึงพอใจ
การใชบริการหองสมุด

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการใชหองสมุดและมีนสิ ัยรักการอานการคนควา แสวงหาความรูดวย
ตนเองอยางสม่ําเสมอ รูจกั แลกเปลี่ยนเรียนรูร วมกับผูอ นื่ ได
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สนองนโยบายการปฏิรปู การศึกษาที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวดรินญา ขยายเสียง)
ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

งบประมาณ

ราคา จํานวน
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน

รายการ

1 หนังสือพิมพรายวัน /วารสาร /

แหลง
งบประมาณ

จํานวน
เงิน

ระยะเวลาที่
ตองการใช

( / ) เงิน
งบประมาณ

15,000 ปงบประมาณ
2557

2 จัดหาหนังสืออานประกอบและสื่อ

( / ) เงิน
อุดหนุน

15,000 ปงบประมาณ
2557

3 ครุภัณฑ(ชั้นวางหนังสือพิมพ,ชั้น
วารวารสารใหม,ตูแสดง
นิทรรศการหนังสืออาเซียน, วัสดุ
สิ้นเปลือง,ซอมบํารุงอุปกรณ)

( / ) เงินนอก
งปม.

6,298 ปงบประมาณ
2557

นิตยสาร

(16 รายการ)
อิเลคทรอนิกสและอุปกรณสําหรับ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน /
เกียรติบตั ร/ของรางวัล/กระดาษ
ชารด/ปายไวทนิว/หมึกปริ้นเตอร/
ปายนิเทศไมอัด/ฟวเจอรบอรด

รวม
ที่
1
2
3
4
5
6

( สามหมื่นหกพันสองรอยเกาสิบแปดบาทถวน )
36,298
รายการทรัพยากรที่ตองใชใน งาน/โครงการ
ราคา

รายการ

จํานวน

หนวย

จัดหาสื่อสิง่ พิมพ หนังสือพิมพรายวัน /วารสาร /
นิตยสาร
จัดหาหนังสืออานประกอบและสื่ออิเลคทรอนิกส

15
รายการ
50
รายการ
5
1

-

-

20,000

-

-

10,000

ริม
อัน

120
500

-

-

600
500
800
4,398

กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4
คาจัดทําปายไวนิล
อุปกรณการจัดปายนิเทศ,คาอุปกรณตกแตงบอรด
จัดหาสื่อและอุปกรณสําหรับกิจกรรมสงเสริมนิสยั รัก
การอาน /เกียรติบตั ร/ของรางวัล
รวม

10
รายการ

รวมเงิน

36,298

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 2
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรูห ลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ
(การนวดพื้นฐานเพื่อสุขภาพ)
จุดเนน สพฐ. ที่ 1, 2, 4, 5
ตัวบงชี้ ที่ 1, 2, 3
มาตรฐานที่ 1, 2, 3
ขอที่ 1, 4, 6
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมบริหารงานวิชาการ
นางสาวจิราพันธ รุจิระพงค
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภไดจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพโดยกําหนดใหเปนหนึ่ง
ในหลักสูตรพัฒนาอัจฉริยภาพผูนําทีส่ อดคลองกับศักยภาพดานอาชีพของจังหวัดแพร เปนการจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทํา ตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ใหนักเรียนมีโอกาสไดเลือกเรียนตามความถนัดและสนใจ
มีความเชี่ยวชาญ และสามารถใชทรัพยากรของจังหวัดของตนเองในการประกอบอาชีพ และสรางรายไดใน
อนาคต นอกจากนี้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยังมุงพัฒนาผูเ รียนใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู ซึง่ การพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูท ี่กําหนดนั้น จะชวยใหผเู รียนมีความรู
ความเขาใจ มีความสามารถเกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทักษะการทํางาน ทักษะการจัดการ
สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีจากภูมิปญญาพื้นบาน ภูมิปญญาไทย และเทคโนโลยีสากลมาใช
ในการทํางานอยางถูกตอง เหมาะสม คุมคา และมีศีลธรรม คุณธรรม สรางและพัฒนาผลิตภัณฑ หรือ
วิธีการใหมสามารถทํางานเปนหมูคณะ มีนิสัยรักการทํางาน เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตออาชีพทีส่ ุจริต
ตลอดจนมี คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมทีเ่ ปนพื้นฐาน ไดแก ความขยัน ซื่อสัตย ประหยัดอดทน อันจะ
นําไปสูการเปนผูเ รียนทีส่ ามารถชวยเหลือตนเอง และพึ่งตนเองไดตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ดังนั้นเพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
และการดําเนินงานของกลุม สาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา เชน การวางแผนงานกลุม กระบวนการ
ปฏิบัติงาน ที่จะทําใหเกิดผลตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ทางกลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและ
พลศึกษา ไดตระหนักในการเรียนการสอนที่เปนการสงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ
ซึ่งเปนพื้นฐานของการเรียนในวิชาตางๆใหประสบความสําเร็จ จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนรูหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพขึ้น และสนองระบบการบริหารการจัดการของโรงเรียน
อีกทางหนึ่ง
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใหนักเรียนมีทักษะในหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ
2.2 เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น มีความพยายามในการพัฒนางานอยาง
มีความสุข
2.3 เพื่อใหนักเรียนมีความรูสกึ ที่ดีตออาชีพสุจริตและ หาความรู เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ

3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เลือกเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดฝกปฏิบัติ
กิจกรรมตามหลักสูตร และมีวัสดุ – อุปกรณที่เพียงพอตอการฝกกิจกรรม (การนวดพื้นฐาน
เพื่อสุขภาพ)
3.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เลือกเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ มีทักษะใน
การเรียนรูห ลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ และมีเจตคติที่ดีตอ การเรียนและนําไปประกอบ
อาชีพที่นักเรียนถนัด
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ
1.2 ประชุมบุคลากรทีเ่ กี่ยวของ
เพื่อจัดทําและขออนุมัติโครงการ
1.3 วางแผนและกําหนด
รูปแบบ การจัดกิจกรรมของ
โครงการ
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
- บันทึกเสนอในการจัดหาตอ
ฝายบริหารเพื่ออนุมัติกจิ กรรม
โครงการ พรอมแจงรายละเอียด
วัสดุ
3. ขั้นประเมินผล
- สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงาน

เปาหมาย

ระยะเวลา

- โครงการผาน
การอนุมัติ
- ครูและบุคลากร

ก.ย. 2557

- นักเรียน
- วัสดุ – อุปกรณ

ผูรับผิดชอบ
นางสาวจิราพันธ
รุจริ ะพงค

ต.ค. 2557

นางสาวจิราพันธ
ตลอดปการศึกษา รุจริ ะพงค
2557

สิ้นปการศึกษา
2557

นางสาวจิราพันธ
รุจริ ะพงค

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 10,000 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1

กิจกรรมที่ 1 ฝกปฏิบัติทักษะการนวดขั้นพื้นฐาน
- บันทึกเสนอในการจัดหาตอฝายบริหารเพื่ออนุมัติ
กิจกรรมโครงการ พรอมแจงรายละเอียดวัสดุ
- ดําเนินการจัดหาตามระยะเวลาที่กําหนด
กิจกรรมที่ 2 ฝกปฏิบัติทักษะการทําอุปกรณการนวด
พื้นฐานเพื่อสุขภาพ
รวม

2

5. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ตามวัตถุประสงค)
1. การรวมกิจกรรมของนักเรียน
2. การสอบถามความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของครูและนักเรียน
3. สรุปผลการดําเนินงาน

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
7,000

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
- ความสนใจและการใหความรวมมือ
ของนักเรียน
- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของน.ร.
- การตอบแบบสอบถาม

รวม
7,000

3,000

3,000

10,000

10,000

เครื่องมือที่ใช
- ทักษะนวดเพื่อสุขภาพ
- แบบสอบถาม

- ผลของการดําเนินงาน(รูปเลม)

6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
6.1 นักเรียนไดฝกฝนและมีการพัฒนาการดานการเรียนรูตามความถนัดและความสามารถ
6.2 นักเรียนมีสื่อ วัสดุ – อุปกรณการเรียน ครูมสี ื่อการสอน ที่ครบถวนและเหมาะสม
6.3 โรงเรียนสามารถพัฒนาตามกระบวนการ มีสถานทีท่ ี่เหมาะกับการฝกทักษะ มีวัสดุ – อุปกรณ
มีสื่อเทคโนโลยีเพียงพอสําหรับผูเ รียน
6.4 นักเรียนมีทักษะในการทํางานรวมกับผูอ ื่น มีความพยายามในการพัฒนางานอยางมีความสุข
6.5 นักเรียนมีความรูส ึกที่ดีตออาชีพสุจริตและ หาความรู เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
6.6 บุคลากรของกลุม สาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษามีการพัฒนาการจัดกิจกรรมดานการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
( นางสาวจิราพันธ รุจิระพงค )
ตําแหนง ครู อันดับ คศ. ๓

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุม บริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการ

ราคา
จํานวน หนวย
ตอหนวย

ผาขนหนู สีขาว 15 x 30 นิ้ว
3
โหล
280
โลชั่นทาเทา
3 กระปุก 150
เบบี้ออย 200 ml
3
ขวด
140
แปงเด็ก 100 g
4 กระปุก 95
สําลีกอน bigC 40 g
2
โหล
155
กระปุกเปลาสําหรับแบงครีม
1
โหล
250
แอลกอฮอล 50 ml
1
โหล
120
กระดาษชําระ
3
แพค
140
กางเกงสําหรับใสนวด
15
ชุด
110
คาวิทยากร 2 คน (2x200x12ชม.)
2
คน 2,400
น้ํายาลางจาน
4
ถุง
25
ผงซักฟอก
1
ถุง
260
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ( หนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน )

งบประมาณ
จํานวน
เงิน

แหลง
งบประมาณ

840 ( )เงิน งปม.
450 ( )เงินอุดหนุน
420 ( )เงินนอกงปม.
380 ( )เงินอื่นๆ(ระบุ)
310
250
120
420
1,650
4,800
100
260
10,000

จํานวน
เงิน
840
450
420
380
310
250
120
420
1,650
4,800
100
260

ระยะเวลาที่
ตองการใช

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
จุดเนน สพฐ. ที่ 8
ตัวบงชี้ ที่ 10
มาตรฐานที่ 10
ขอที่ 2
 โครงการใหม
กลุมบริหารงานวิชาการ
นางวัชรินทร เจริญคํา
ปงบประมาณ 2557

 โครงการตอเนื่อง

1. หลักการและเหตุผล
ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 293/2551 เรื่อง ให
ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 กําหนดใหสถานศึกษา ในสังกัด จัดการ
เรียนการสอนโดยใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการจัดทําโครงสรางหลักสูตร
สถานศึกษา ตองพิจารณาขอมูลจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปาหมาย/
จุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียน ระดับทองถิ่น(หลักสูตรระดับทองถิ่น) แลวจึงดําเนินการจัดทําโครงสราง
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มี
ความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจต
คติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเ รียนเปนสําคัญบน
พื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นมากที่สุด
3. เพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถพัฒนานักเรียนใหเปนนักเรียนที่มีความสมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ และสติปญญา
3. เปาหมาย
3.1ดานปริมาณ
- โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ผานการพัฒนาครบทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู
3.2ดานคุณภาพ
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ผานการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
และสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถพัฒนานักเรียนใหเปนนักเรียนที่มีความสมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ และสติปญญา

4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมครู – อาจารย และ
ผูเกี่ยวของรวมวางแผนงาน สํารวจ
ความตองการในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา สรุปวิเคราะหสภาพ
ปญหาในการใชหลักสูตรสถานศึกษา
- ประมาณการ คาถายเอกสาร คา
เขาเลม การจัดซื้อ จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2.2 ประชุมคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อสรุปวิเคราะห
สภาพปญหาในการใชหลักสูตร
สถานศึกษา และกําหนดแนว
ทางการปรับปรุงหลักสูตร
2.3 รวบรวมขอมูลที่ไดจากการ
ปรับปรุงหลักสูตรของทุกกลุม สาระ
2.4 จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ
จัดทํารวบรวมเปนรูปเลม
2.5 ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา
2.6 ประกาศใชหลักสูตรสถานศึกษา
ฉบับปรุงปรุง 2556
3. ขั้นประเมินผล
สรุปประเมินผลรายงาน.

เปาหมาย
- ไดทราบสภาพปญหา
ในการใชหลักสูตร
สถานศึกษาและได
แนวทางในการจัดทํา
และ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ต.ค.56 – ก.ย.57 นางวัชรินทร เจริญคํา
และคณะครูทุกคนที่
เกี่ยวของ

ต.ค.56 – ก.ย.57 วัชรินทร เจริญคําและ
คณะครูทุกคนที่
เกี่ยวของ

ไดเอกสารหลักสูตรที่
ไดรับการปรับปรุงของ
ทุกกลุม สาระ

- ไดหลักสูตร
สถานศึกษาฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2557

ก.ย.57

วัชรินทร เจริญคําและ
คณะครูทุกคนที่
เกี่ยวของ

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 22,747 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1

กิจกรรมที่ 1
1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

ประมาณการ การจัดซื้อ จัดหาวัสดุอปุ กรณ
รวม

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ

รวม

22,747

22,747

22,747

22,747

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค)
วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
ดานปริมาณ
- รอยละ 100 ของหลักสูตรสถานศึกษามี - ประเมินจากแบบสอบถาม
ความสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
รอ ยละ 100 ของหลั ก สูตรสถานศึกษามี
ความสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น - ประเมินจากแบบสอบถาม
ดานคุณภาพ
- ประเมินจากแบบสอบถาม
- คณะครูมีความรู ความเขาใจ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
- นัก เรี ยนมี คุณภาพตามมาตรฐานของ
- ประเมินจากแบบสอบถาม
หลักสูตร

เครื่องมือที่ใช
- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม
- แบบสอบถาม
- แบบสอบถาม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ผานการพัฒนาและปรับปรุงครบทุกกลุมสาระการเรียนรู
7.2 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ผานการพัฒนาและปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
และสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ
7.3 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถพัฒนานักเรียนใหเปนนักเรียนที่มีความสมบูรณทั้งรางกาย
จิตใจ และสติปญญา
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางวัชรินทร เจริญคํา)
ตําแหนง ครู ชํานาญการพิเศษ

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุม บริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

ราคา
จํานวน หนวย
ตอหนวย

จํานวน
เงิน

1 กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4

20

รีม

150

3,000

2 แม็กเย็บ HD-50
3 แม็กเย็บ HD-10

1
2

อัน
อัน

370
85

370
170

10
10
2
1
12
1

กลอง
กลอง
อัน
กระปุก
แฟม
ตัว

15
100
55
45
20
800

150
100
110
45
240
800

4

ขวด

250

1,000

420
25
8
75
192
280

2,000
400
420
50
40
150
192
2800

4 อาหารและอาหารวางของคณะครูและ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

บุคลากรในโรงเรียน
ลวดเย็บกระดาษเบอร 35
ลวดเย็บกระดาษเบอร 10
เทปกาวยน1.5 นิ้ว
กาวลาเท็กซ 16 oz TOA
แฟมกระดุม
โปรแกรมแอนตี้ไวรัสและแอนตี้สปาย
แวร
หมึกเติมเครื่องปริ๊นอิงคเจทพรีเมี่ยม
คาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร
ไวนิล
กระดาษโฟโต 180 แกรม
ปากกาเนนขอความ
ดินสอเปลี่ยนไส
ลิขวิดเปเปอร Pentel ZL แบบปากกา
แผนใส A4
แฟรชไดร

1
2
5
2
1
10

หอ
แทง
แทง
แทง
หอ
อัน

แหลง
งบประมาณ
( )เงิน
งบประมาณ

(√ )เงินอุดหนุน
( )เงินนอก
งปม.
10710 ( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)

รวม (.....22,747…..บาทถวน...)

จํานวน
เงิน

ระยะเวลาที่
ตองการใช

ต.ค.56 –
ก.ย.57

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 5
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
จุดเนน สพฐ. ที่ 9
ตัวบงชี้ ที่ 8
มาตรฐานที่ 5
ขอที่ 5
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมบริหารงานวิชาการ
นายชวลิต ยอดยิ่ง
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง” การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่
ตอ งดํ า เนิ น การอย างต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให โ รงเรี ย นสามารถจั ดการศึ ก ษาได อ ยา งมี คุ ณภาพ สํ าหรั บ เป น
หลักประกันใหนักเรียนและสังคมมีความเชื่อมั่นในโรงเรียน ยิ่งกวานั้นการจัดระบบการประกันภายในของ
โรงเรียนจะถูกประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ทุกๆ 3 ป เพื่อตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียน ดังนั้น
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจึงจัดโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อทบทวนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยางตอเนือ่ ง
3. เปาหมาย
3.1ดานปริมาณ
- ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสามารถนําระบบประกัน
คุณภาพภายในมาใชเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาอยางตอเนื่อง
3.2ดานคุณภาพ
- โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการอยางตอเนื่อง

4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมครู พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ประชุม
วางแผนปฏิบัติงาน
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
- การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมิน
ทบทวนระบบ ToPSTAR
3. ขั้นประเมินผล
- ประชุม/ประเมินผลการอบรม
-สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผล
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 2,322

เปาหมาย
ระยะเวลา
ปงบประมาณ
-ทําใหทราบผล/ปญหา/
อุปสรรคของการจัดการเรียนรูป  2557
การศึกษา 2557

ผูรับผิดชอบ
นายชวลิต ยอดยิ่ง
และครูผูสอน

-ครูนําระบบ ToPSTAR มาใช
ในการจัดการศึกษา

ปงบประมาณ
2557

นายชวลิต ยอดยิ่ง
และครูผูสอน

-.ผูบริหารไดทราบผลของการ
นิเทศ/อบรมการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน

ก.ย.57

นายชวลิต ยอดยิ่ง
และครูผูสอน

บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้

ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1

กิจกรรมที่ 1
- การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทบทวนระบบ

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ

ToPSTAR
รวม

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค)
ครูนําระบบ ToPSTAR มาใชใน
การจัดการศึกษา

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
- การนิเทศ
- การสอบถาม

รวม

2,322

2,322

2,322

2,322

เครื่องมือที่ใช
- แบบนิเทศ
- แบบสอบถาม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภนําระบบประกันคุณภาพภายในมาใชในการบริหารจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
7.2 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
อยางตอเนื่องและมีคุณภาพ
7.3 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสามารถผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับที่ดีกวา
ที่ผานมา

ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ตําแหนง ครู ชํานาญการพิเศษ

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

1 กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4

งบประมาณ

ราคา จํานวน
แหลง
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน งบประมาณ
4

รีม

2 กระดาษชารททําปก เอ 4 150 1
หอ
g
3 ลวดเย็บกระดาษเบอร
1 โหล
10(1X24)
4 ลวดเย็บกระดาษเบอร 35
1 โหล
(1X24)
5 Maxเบอร HD-10
1
อัน
6 Maxเบอร HD-50
1
อัน
7 ปากกาไวทบอรด ,
1 กลอง
8 คาจัดทําปายไวนิล
รวม( สองพันสามรอยยี่สบิ สองบาทถวน )

150

600

( )เงิน
งบประมาณ

85

85

(√ )เงินอุดหนุน

120

120

180

180

( )เงินนอก
งปม.
( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)

85
357
25

85
357
25
870
2,322

จํานวน
เงิน

ระยะเวลาที่
ตองการใช
ปงบประมาณ
2557

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 4
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาสํานักงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จุดเนน สพฐ. ที่ 9
ตัวบงชี้ ที่ 6
มาตรฐานที่ 5
ขอที่ 2
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมบริหารงานวิชาการ
นางพิมลพรรณ รวมบุญ
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
การศึก ษาตอ งยึดหลั ก วาผู เ รี ยนทุ ก คนสามารถเรี ยนรู และพั ฒ นาตนเองไดและถือ วาผู เ รี ยนมี
ความสําคัญที่สุด หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ไดเนนย้ําใหจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยใหครูออกแบบและจัดการเรียนรูตามความถนัด ความสนใจ และเต็มศักยภาพของผูเรียน
ควบคูกั บ นัก เรี ยนไดทํ ากิ จ กรรมตามความถนัด ดัง นั้น เพื่ อ ให มี ก ารพั ฒ นาที่ เ ป นรู ป ธรรม สํ านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดกําหนดจุดเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการเรียนรู
รัก ที่ จ ะเรี ยนรู ในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย สนุก กั บ การเรี ยน และมี โ อกาสไดเ รี ยนรู นอกห อ งเรี ยนอยาง
สรางสรรค ทั้งนี้ไดกําหนดใหสถานศึกษานําไปพัฒนาสูการปฏิบัติในการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.
2552-2561) ดังนั้น โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจึงจัดโครงการพัฒนาสํานักงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาสํานักงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2.2 เพือ่ ใหครูมีวัสดุ อุปกรณในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2.3 เพือ่ สงเสริมใหนกั เรียนไดสรางองคความรูดวยตนเองจากกิจกรรมนอกหองเรียน
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
- ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ มีสื่อ วัสดุอปุ กรณในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3.2 ดานคุณภาพ
- ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภสามารถกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
- จัดทําและนําเสนอโครงการ
- ติดตอประสานงานบุคลากร
- แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ

เปาหมาย
มีผูรบั ผิดชอบในกิจกรรมตางๆ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ต.ค.56 – ก.ย.57 นางพิมลพรรณ
รวมบุญ

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
- จัดหาสื่อ วัสดุ – อุปกรณ
ประกอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- จัดกิจกรรมตามความแตกตาง
ของกิจกรรมตาง ๆ
3. ขั้นประเมินผล
- ประชุม/ประเมินผลการอบรม
- สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผล

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 10,000
ที่
1

มีสื่อ วัสดุ – อุปกรณประกอบ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ต.ค.56 – ก.ย.57 นางพิมลพรรณ
รวมบุญ

รับทราบพัฒนาการของผูเรียน ก.ย.57
เพื่อพัฒนาระบบกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

นางพิมลพรรณ
รวมบุญ

บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ

กิจกรรมที่ 1
- จัดหาสื่อ วัสดุ – อุปกรณประกอบกิจกรรม

พัฒนาผูเ รียน
รวม

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
วัตถุประสงค)
1. สํานักงานกิจกรรมพัฒนา
- การนิเทศ
ผูเรียนมีวัสดุอปุ กรณเพียงพอใน - การสอบถาม
การใหบริการ
2. ความพึงพอใจของผูเ รียนใน - การสอบถามความพึงพอใจ
การเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน

รวม

10,000

10,000

10,000

10,000

เครื่องมือที่ใช
- การนิเทศ
- แบบการสอบถาม
- แบบสอบถามความพึงพอใจ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สํานักงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีวัสดุอุปกรณเพียงพอในการใหบริการ
7.2 ครูมีวัสดุ อุปกรณในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
7.3 นักเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเองจากกิจกรรมนอกหองเรียน
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางพิมลพรรณ รวมบุญ)
ตําแหนง ครู ชํานาญการพิเศษ

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

ราคา จํานวน
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน

แหลง
งบประมาณ

1 กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4

30

รีม

150

4,500 ( )เงิน

2 กระดาษชารททําปก เอ 4 150 g
3 ลวดเย็บกระดาษเบอร 10(1X24)

2
1

หอ
โหล

85
120

170
120

4 ลวดเย็บกระดาษเบอร 35
1
(1X24)
5 Maxเบอร HD-10
1
6 Maxเบอร HD-50
1
7 ปากกาไวทบอรด
1
8 คาจัดทําปายไวนิล
9 เทปกาวยน1.5 นิ้ว
4
10 แลคซีน 1 นิ้วครึ่ง
4
11 หมึกเติมเครื่องปริ๊นอิงคเจท
4
12 แฟมกระดุม
12
16 คาถายเอกสารและเขาเลม
รวม (หนึ่งบาทถวน)

โหล

180

240

อัน
อัน
กลอง

85
370
25

อัน
มวน
ขวด
แฟม

55
55
150
20

85
370
230
870
220
220
600
240
2135
10,000

งบประมาณ
(√ )เงินอุดหนุน
( )เงินนอก
งปม.
( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
เงิน
ใช
ต.ค.56 –
ก.ย.57

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 2
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

โรงเรียนแกนนําประชาธิปไตย
จุดเนน สพฐ. ที่ 4
ตัวบงชี้ ที่ 2
มาตรฐานที่ 2
ขอที่ 1
 โครงการใหม
กลุมบริหารงานวิชาการ
นายชวลิต ยอดยิ่ง
ปงบประมาณ 2557

 โครงการตอเนื่อง

1. หลักการและเหตุผล
นับตั้งแตการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบู รณาญาสิ ทธิร าชยมาเปนระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 ประเทศไทยไดมี
วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองมาอยางตอเนื่อง นับเปนเวลา 78 ปที่ประชาธิปไตยเขามามีบทบาท
ตอสังคมไทย ทั้งในดานอุดมการณ รูปแบบการปกครอง และวิถีชีวิตประชาธิปไตย แตสภาพสังคมที่เกิดขึ้น
ในปจ จุบันไมไดสะทอ นใหเ ห็นวาคนไทยมีความรูความเขาใจประชาธิปไตยเท าที่ควร ดังจะเห็นไดจาก
ความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง การแตกแยกทางความคิดที่นําไปสูการแบงฝกแบงฝายของประชาชน
ขณะเดียวกันปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอันเนื่องมาจากการดิ้นรน แขงขัน และการชวงชิงผลประโยชน นําไปสู
การเอารัดเอาเปรียบ การกออาชญากรรม และความไมเปนธรรมในสังคม ซึ่งมีแนวโนมรุนแรงและแพร
ขยายสูสังคมมากขึ้น และสงผลตอพฤติกรรมของเยาวชน เนื่องจากขาดตัวอยางที่ดีและขาดการเอาใจใส
ดูแล เพื่อปลู กฝงการเรียนรูและพฤติกรรมที่พึง ประสงคอยางตอเนื่อง ซึ่ง จะกอผลเสียตอไปในอนาคต
โรงเรียน ถือเปนสถาบันหลักในการสงเสริมการเรียนรู การพัฒนาคานิยมดานประชาธิปไตยใหแกเยาวชน
โดยตรง กระทรวงศึก ษาธิก ารจึ งมีนโยบายเรงรั ดพัฒนาการเรี ยนรู ประชาธิปไตยใหแกนัก เรียน ภายใต
โครงการ สรางจิตสํานึกความเปนไทย ตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 โดยมอบหมายใหเขตพื้นที่
การศึกษา จัง หวัดตางๆ พิ จารณาคัดเลือ กโรงเรียนแกนนําประชาธิป ไตยสํ าหรับ เปนตัวอยางที่ดีให แก
โรงเรียนอื่นๆ และชุมชน มีศักยภาพที่จะพัฒนาโรงเรียนอื่นและชุมชนอื่นสูการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย เพื่อ
การอยูรวมกัน อยางสันติสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืน เขตพื้นที่การศึกษาแพรเขต 2 ไดคัดเลือกโรงเรียน
วิ ไ ลเกี ย รติ อุ ป ถั ม ภ เ ป น โรงเรี ย นแกนนํ า ประชาธิ ป ไตย ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การสนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และดํารงรักษาสถานการณเปนโรงเรียนแกนนําประชาธิปไตย โรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภจึงจัดโครงการโรงเรียนแกนนําประชาธิปไตยขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหบุคลากรและนักเรียนมีความรูความ
เขาใจ ที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และการ
ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนใหเปนโรงเรียนแกนนําและแหลงเรียนรูดานการพัฒนาการ
เรียนรูประชาธิปไตยใหแกครู นักเรียน และโรงเรียนเครือขาย

2.3 เพื่อสรางเครือขายการพัฒนาในการระดมทรัพยากรและสิง่ อํานวยความสะดวกในการ
พัฒนาการเรียนรูประชาธิปไตยใหแกครูและนักเรียน
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
- ครู นักเรียน โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ สพม. เขต 37 ไดรับ
การพัฒนาการเรียนรู และมีสวนรวมในกิจกรรม การไดรบั การบริการดานแหลงเรียนรูทรัพยากรทีส่ งเสริม
พัฒนาการเรียนรูประชาธิปไตย
3.2 ดานคุณภาพ
- ครูและนักเรียนในโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ สามารถเรียนรูและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และสามารถดําเนินชีวิตอยูรวมกันอยางสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตย
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
- ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณดําเนินการ
- ประสานงานบุคลากรทีเ่ กี่ยวของ
- แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ดําเนินการ
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
- การอบรมการจัดกิจกรรมเรียนรู
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
3. ขั้นประเมินผล
- ประชุม/ประเมินผลการอบรม
-สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผล
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 4,608

เปาหมาย
ระยะเวลา
-ทําใหทราบผล/ปญหา/อุปสรรค ปงบประมาณ
2557
ของโรงเรียนแกนนํา
ประชาธิปไตย

ผูรับผิดชอบ
นายชวลิต ยอดยิ่ง
และครูผูสอน

- ครู นักเรียนมีสวนรวมดําเนิน ปงบประมาณ
กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยมี 2557
ความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
ก.ย.57
-.ผูบริหารไดทราบผลของการ
นิเทศ/อบรมการจัดกิจกรรม
เรียนรูประชาธิปไตยในโรงเรียน

นายชวลิต ยอดยิ่ง
และครูผูสอน

บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้

ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1

กิจกรรมที่ 1
- การอบรมการจัดกิจกรรมเรียนรูประชาธิปไตย

ในโรงเรียน
รวม

นายชวลิต ยอดยิ่ง
และครูผูสอน

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ

รวม

4,608

4,608

4,608

4,608

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค)
1. ครู นักเรียน และบุคลากร มี
ความรูความเขาใจการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
2. การมีสวนรวมกิจกรรม
สงเสริมประชาธิปไตย ของครู
นักเรียน และบุคลากร
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของครู นักเรียน และ
บุคลากร

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
- การนิเทศ
- การประเมินผลการจัด
กิจกรรม
- สอบถามความคิดเห็น

เครื่องมือที่ใช
- แบบนิเทศ
- แบบสอบถาม
- แบบสอบถาม

- สอบถามความคิดเห็น
- แบบสอบถาม
- รายงานผลการประเมินตนเอง - แบบบันทึกการประเมินตนเอง
(SAR)

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 โรงเรี ยนวิไลเกี ยรติอุ ป ถัม ภเ ป นแกนนําและแหล ง เรี ยนรูในการพั ฒ นาครู นัก เรี ยน และ
บุคลากร โรงเรียนในเขตพื้นที่ในการเรียนรูประชาธิปไตย
7.2 ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความ
เขาใจ ที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
สามารถดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ตําแหนง ครู ชํานาญการพิเศษ

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

ราคา จํานวน
แหลง
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน งบประมาณ

1 กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4

20

รีม

150

3000 ( )เงิน

2 กระดาษชารททําปก เอ 4 150
g
3 ลวดเย็บกระดาษเบอร
10(1X24)
4 ลวดเย็บกระดาษเบอร 35
(1X24)
5 ปากกาไวทบอรด ,

3

หอ

85

255

(√ )เงินอุดหนุน

1

โหล

120

120

1

โหล

180

180

( )เงินนอก
งปม.
( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)

5

ดาม

25

125

6 คาจัดทําปายไวนิล
รวม( สี่พันหกรอยแปดบาทถวน )

งบประมาณ

928
4,608

จํานวน
เงิน

ระยะเวลาที่
ตองการใช
ปงบประมาณ
2557

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จุดเนน สพฐ. ที่ 1
ตัวบงชี้ ที่ 5
มาตรฐานที่ 5
ขอที่ 1
 โครงการใหม
กลุมบริหารงานวิชาการ
นายชวลิต ยอดยิ่ง
ปงบประมาณ 2557

 โครงการตอเนื่อง

1. หลักการและเหตุผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภยังไมบรรลุคุณภาพมาตรฐานจาก
การประเมินภายนอกรอบสอง (พ.ศ.2549-2553) ของ สมศ. พบวาผลการประเมินคุณภาพภายนอกดานที่
เกี่ยวกับผูเรียน มาตรฐานที่ 5 เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตามหลักสูตร ผลการประเมินอยูในระดับ
พอใช และผลการประเมินผลสั มฤทธิ์ร ะดับ ชาติ คือ O-NET และ NT มีผลการทดสอบต่ํากวาคาเฉลี่ ย
ระดับชาติ สอดคลองกับสภาพปญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประเทศที่พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ในรายวิชาหลัก ไดแก คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห อยูในระดับต่ํา สภาพ
ปญหาดังกลาวรัฐบาลจึงไดประกาศนโยบายดานการศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรู
รักที่จะเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย อันจะนําไปสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ดังนั้น เพื่อแกปญหา
การเรียนรูและตอบสนองนโยบายที่เปนจุดเนนดานการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ของรัฐบาล โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจึงจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูของครูใหสงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน
2.2 เพื่อพัฒนากิจกรรมทางวิชาการใหสงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
2.3 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลายที่มีผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิท์ าง
การเรียนของนักเรียน
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุม สาระการเรียนรูส ูงขึ้น และ
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบ O-NET สูงกวาคาเฉลี่ย
3.2 ดานคุณภาพ
- นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษาและผลการทดสอบ
O-NET สูงขึ้นอยางมีคุณภาพและบรรลุมาตรฐานการประเมินภายนอกจาก สมศ.

4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมครู สรุปผลการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนา ทักษะการคิด
- การสอนซอม-เสริม เพื่อพัฒนา
การเรียนรู
- การติวเพื่อเตรียมความพรอม
การทดสอบ O-NET
-การติวเพื่อเตรียมความพรอมของ
นักเรียนชั้น ม.6 เพื่อสอบโควตา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3. ขั้นประเมินผล
- ประชุม/ประเมินผลการอบรม
-สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผล
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 50,000

เปาหมาย
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ต.ค.56 – ก.ย.57 นายชวลิต ยอดยิ่ง
-ทําใหทราบผล/ปญหา/
และครูผสู อน
อุปสรรคของการจัดการเรียนรูป 
การศึกษา 2556
-ครูจัดกระบวนการเรียนรูโดย ต.ค.56 – ก.ย.57
สงเสริมทักษะการคิด
-นักเรียนเกง-ออนไดรับการ
พัฒนาดานการเรียนรู
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์จากการ
ทดสอบ O-NET สูงกวาคาเฉลี่ย
สูงขึ้น
-นักเรียนสามารถสอบแขงขัน
โควตาเขาเรียนในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม ไดตามศักยภาพ
-.ผูบริหารไดทราบผลของการ ก.ย.57
นิเทศ/อบรมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นายชวลิต ยอดยิ่ง
และครูผูสอน

นายชวลิต ยอดยิ่ง
และครูผูสอน

บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
จําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1 กิจกรรมที่ 1
5,000
5,000
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ทักษะการ
คิด
2 กิจกรรมที่ 2
- การสอนซอม-เสริม เพื่อพัฒนา การเรียนรู
5,000
5,000
3 กิจกรรมที่ 3
20,000 20,000
- การติวเพื่อเตรียมความพรอม การทดสอบ ONET
4 กิจกรรมที่ 4
20,000 20,000
-การติวเพื่อเตรียมความพรอมของนักเรียนชั้น
ม.6 เพื่อสอบโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม
รวม
50,000 50,000

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค)
1. ครูนําวิธีพัฒนาทักษะ การคิดไปใชในการจัดการ
เรียนรู
2. นักเรียนเกง-ออน พัฒนา การเรียนรูไดตาม
ศักยภาพ
3. ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ

O-NET สูงขึ้น

4. การสอบแขงขันคัดเลือกเขาเรียนตอใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
- การนิเทศ
- การสอบถาม
- การนิเทศ
- การประเมินตนเอง
(SAR)
- สรุปผล (SAR)
- สอบถามความ พึงพอใจ
- การนิเทศ
- สอบถามความ
พึงพอใจ

-

เครื่องมือที่ใช
แบบนิเทศ
แบบสอบถาม
แบบนิเทศ
แบบบันทึก (SAR)

- แบบบันทึก (SAR)
- แบบสอบถามความ
พึงพอใจ
- แบบนิเทศ
- แบบสอบถาม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครูสามารถนําวิธีการพัฒนาทักษะการคิดไปใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ไดคุณภาพและมาตรฐานของ สมศ.
7.3 นักเรียนมีศักยภาพและสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียนในการสอบแขงขันเขาเรียนตอในระดับ
มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียง

ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ตําแหนง ครู ชํานาญการพิเศษ

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

ราคา จํานวน
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน

1 กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4

60

รีม

150

2 กระดาษชารททําปก เอ 4 150 g

10

หอ

85

3 ลวดเย็บกระดาษเบอร 10(1X24)

5

โหล

120

4 ลวดเย็บกระดาษเบอร 35
5
(1X24)
5 Maxเบอร HD-10
5
6 Maxเบอร HD-50
5
7 ปากกาไวทบอรด
2
8 คาจัดทําปายไวนิล
9 เทปกาวยน1.5 นิ้ว
10
10 แลคซีน 1 นิ้วครึ่ง
10
11 หมึกเติมเครื่องปริ๊นอิงคเจท
8
12 แฟมกระดุม
24
13 กระดาษโฟโต 180 แกรม
4
14 แผนซีดี Princo
2
15 คัตเตอรใหญตรามา H-755
10
16 ใบมีดคัตเตอรใหญ
20
17 เครื่องยิง TGA
2
15 คาถายเอกสารและเขาเลม
16 อาหารและอาหารวางของคณะครู
และบุคลากรในโรงเรียน
รวม(หาหมื่นบาทถวน)

โหล

180

อัน
อัน
กลอง

85
370
25

อัน
55
มวน 55
ขวด 150
แฟม 20
หอ 420
กลอง 270
อัน
70
อัน
30
อัน 1,700

แหลง
งบประมาณ

9,000 ( )เงิน
งบประมาณ
850 (√)เงินอุดหนุน
(กพร)
600 ( )เงินนอก
งปม.
900 ( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)
420
1,850
460
2,610
550
550
1,200
480
1,680
540
700
600
3,400
3,610
20,000
50,000

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
เงิน
ใช
ต.ค.56 –
ก.ย.57

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

นิทรรศการทางวิชาการและภูมปิ ญญาทองถิ่น
จุดเนน สพฐ. ที่ 5
ตัวบงชี้ ที่ 11
มาตรฐานที่ 13
ขอที่ 3
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมบริหารงานวิชาการ
นายชวลิต ยอดยิ่ง
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
วิสัยทัศนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ ไดกําหนดไววา “มุงมั่นพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ มีคุณธรรม
นําความรู ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น สามารถนําเทคโนโลยีมาใชได อยาง
เหมาะสม” การจั ดการศึก ษามุงพั ฒนากระบวนการจั ดการเรียนรูของครู ใหส อดคลอ งกับ แนวการจั ด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 คือ เนนการพัฒนาตามศักยภาพ โดยยึด
ผูเรียนเปนสําคัญพรอมทั้งประสานความรวมมือกับทุกฝายที่เกี่ยวของโดยเฉพาะชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา เพื่อสืบสานและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นโรงเรียนเปนศูนยกลางของการพัฒนาโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปนที่คาดหวังของชุมชนในการพัฒนานักเรียนและชุมชน จึงจําเปน
จะตองจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศเพื่อสงเสริมความกาวหนาทางดานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เพื่อสังคม ชุมชน จะไดรับรูและรวมพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุตามวิสัยทัศน
กลุมบริหารงานวิชาการจึงจัดโครงการนิทรรศการทางวิชาการ เพื่อแสดงผลงานนักเรียน และภูมิ
ปญญาทองถิ่น แสดงความกาวหนาและทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ และ
หนวยงานนี้ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมนีจ้ ากตนสังกัด และเห็นวาองคการ
บริหารสวนจังหวัดแพรมีศักยภาพเพียงพอทีจ่ ะใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน จึงขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อแสดงศักยภาพการจัดการเรียนและคุณภาพของนักเรียน
2.2 เพื่อสืบสานและอนุรกั ษภูมิปญญาทองถิ่น
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
- ผูเขารวมโครงการประกอบดวย ครู นักเรียน โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ ครู นักเรียน โรงเรียนใน
อําเภอเดนชัย ผูปกครอง ชุมชน และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดนิทรรศการทางวิชาการ
3.2 ดานคุณภาพ
- โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสามารถจัดการศึกษาไดบรรลุตามวิสัยทัศนและไดรับความรวมมือสนับสนุน
จากชุมชนเปนอยางดี

4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
- จัดทําโครงการเพือ่ เสนอพิจารณา
- ประสานงานและประชุม
ผูเกี่ยวของเพื่อเตรียมการ
- แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจางวัสดุ
อุปกรณ
- จัดกิจกรรมแสดงผลงานและทักษะ
ทางวิชาการของ 8 กลุมสาระการ
เรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- จัดกิจกรรมแสดง สาธิต ภูมิปญญา
ทองถิ่น
- นิทรรศการจากหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน
- การแนะแนวอาชีพและการศึกษา
ตอ
3. ขั้นประเมินผล
- ประชุม/ประเมินผลการอบรม
-สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผล
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 80,000
ที่
1

เปาหมาย
-ทําใหทราบผล/ปญหา/
อุปสรรคของการนิทรรศการ
ทางวิชาการและภูมปิ ญญา
ทองถิ่น

ระยะเวลา
ต.ค.56 – ก.ย.
57

ผูรับผิดชอบ
นายชวลิต ยอดยิ่ง
และครูผูสอน

- ครูพัฒนาศักยภาพการเรียนรู ต.ค.56 – ก.ย.
57
ของนักเรียน
- ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
นักเรียน
- การจัดการศึกษาสนอง
วิสัยทัศน

นายชวลิต ยอดยิ่ง
และครูผูสอน

-.ผูบริหารไดทราบผลของการ ก.ย.57
จัดนิทรรศการทางวิชาการและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

นายชวลิต ยอดยิ่ง
และครูผูสอน

บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ

รวม

กิจกรรมที่ 1

นิทรรศการทางวิชาการและภูมปิ ญญาทองถิ่น
รวม

80,000

80,000

80,000

80,000

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
วัตถุประสงค)
1. ครูพัฒนาศักยภาพการเรียนรู 1. การนิเทศ
ของนักเรียน
2. ครูพัฒนาศักยภาพการเรียนรู 2 การสอบถาม
ของนักเรียน
3. การจัดการศึกษาสนอง
3 สรุปผลการดําเนินงาน
วิสัยทัศน

เครื่องมือที่ใช
1. การนิเทศ
2 การสอบถาม
3 แบบสรุปโครงการ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนไดแสดงทักษะและผลงานทางดานวิชาการเปนการสะทอนถึงคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
7.2 โรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน และผูท ี่เกี่ยวของ ประสานความรวมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ บรรลุตามวิสัยทัศนและตามเจตนารมณของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ตําแหนง ครู ชํานาญการพิเศษ

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
(นายเอกชัย ใจกองแกว)
รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

ราคา จํานวน
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน

1 กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4

100

รีม

150

2 กระดาษชารททําปก เอ 4 150 g

10

หอ

85

3 ลวดเย็บกระดาษเบอร 10(1X24)

10

โหล

120

4 ลวดเย็บกระดาษเบอร 35

10

โหล

180

5 Maxเบอร HD-10
10
6 Maxเบอร HD-50
5
7 ปากกาไวทบอรด
4
8 คาจัดทําปายไวนิล
9 เทปกาวยน1.5 นิ้ว
30
10 แลคซีน 1 นิ้วครึ่ง
30
11 หมึกเติมเครื่องปริ๊นอิงคเจท
8
12 แฟมกระดุม
60
13 กระดาษโฟโต 180 แกรม
5
14 แผนซีดี Princo
2
15 กาวลาเท็กซ 16 oz TOA
10
16 กลองเอกสารแลคซีน 3 ชอง
10
17 เครื่องยิง TGA
2
18 คัตเตอรใหญตรามา H-755
10
19 ใบมีดคัตเตอรใหญ
20
20 กรรไกร ตรามา 8 นิ้ว 2308
10
21 คาถายเอกสารและเขาเลม
22 อาหารของคณะครูและบุคลากร
23 คาอาหารวางของคณะครูและ
บุคลากรในโรงเรียน
รวม (แปดหมื่นบาทถวน)

อัน
อัน
กลอง

85
370
25

อัน
มวน
ขวด
แฟม
หอ
กลอง
กระปุก
กลอง
อัน
อัน
อัน
อัน

55
55
150
20
420
270
45
225
1,700
70
30
89

แหลง
งบประมาณ

15,000 ( )เงิน
งบประมาณ
850 (√)เงินอุดหนุน
(กพร)
1,200 ( )เงินนอก
งปม.
1,800 ( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)
850
1,850
920
5,220
1,650
1,650
1,200
1,200
2,100
540
450
2,250
3,400
700
600
890
5680
20,000
10,000
80,000

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
เงิน
ใช
ต.ค.56 –
ก.ย.57

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

การบริหารจัดการงานวัดและประเมินผลการศึกษา
จุดเนน สพฐ. ที่ 1
ตัวบงชี้ ที่ 3
มาตรฐานที่ 5
ขอที่ 2
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา กลุมบริหารงานวิชาการ
นางลําดวน ปานปาก
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน เปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและในการวัดผลและ
ประเมินผลตองมีการประเมินผลตามสภาพจริง มีการประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบตามลักษณะเนื้อหา
ของแตละรายวิชา ซึ่งในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนตองมีการจัดเก็บขอมูลในรูปของเอกสารตางๆ เชน
ปพ.5 ,ปพ.6 และทางงานวัดผลจะตองจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของในการวัดผลและประเมินผลเพือ่ ใชในการ
ประเมินผลการเรียนและเอกสารตางๆจะตองมีเพียงพอในการใชตลอดปการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณตางๆที่
ใชสําหรับในการจัดการเรียนการสอนหรือการสอบก็มีความจําเปนและตองจัดเตรียมเพื่อใหการวัดและ
ประเมินผลเปนไปดวยความเรียบรอยและในการPrint ขอมูลผลการเรียนจะตองมีเครื่องPrinter เพื่อใชกับเครื่อง
คอมพิวเตอรเพื่อใหบริการในการจัดทํา ปพ.1 , ปพ.6 หรือเอกสารใบรับรองผลการเรียนของนักเรียนตลอดป
การศึกษาและเพื่อใหงานบริการเปนไปดวยความเรียบรอย
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณทเี่ กี่ยวของในการวัดผลและประเมินผล
2. เพื่อจัดซื้อเครื่องPrinterใชกับเครื่องคอมพิวเตอรใชPrintขอมูลผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1. มีเอกสาร วัสดุและอุปกรณเพียงพอสําหรับครูและนักเรียนและเพียงพอสําหรับการจัดสอบ
2. มีเครื่องPrinterสําหรับใชกบั คอมพิวเตอรใชPrintขอมูลผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
3.2 ดานคุณภาพ
มีระบบงานบริการดานวัสดุอปุ กรณที่ดีและมีเพียงพอสําหรับงานวัดผล สงผลใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน

เปาหมาย
-

ระยะเวลา
พ.ค. 57

ผูรับผิดชอบ
นางลําดวน
ปานปาก

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 กําหนดขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
2.2 กิจกรรมที่ดําเนินการ
2.2.1 ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณสําหรับงานวัดผลและประเมินผลและ
การจัดสอบ
2.2.2 ดําเนินการจัดซือ้ เครือ่ ง
Printer ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร Printขอมูล
ผลการเรียนของนักเรียน
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ
( แบบประเมินโครงการ )
3.2 ประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร

พ.ค – มิ.ย. 57

นางลําดวน
ปานปาก

มิ.ย. 57 - ก.พ.58
-มีเอกสาร วัสดุและอุปกรณ
เพียงพอสําหรับครูนักเรียนและ
เพียงพอสําหรับการจัดสอบ
1-30 มิ.ย.57
- มีเครือ่ งPrinter ใชกับ
คอมพิวเตอรเพื่อPrint ขอมูล
ผลการเรียนของนักเรียนทุก
ระดับชั้น
พ.ย 57 – มี.ค.
มีวัสดุอุปกรณพอเพียง
มีคอมพิวเตอรสําหรับเก็บขอมูล 58
ผลการเรียนสําหรับ
งานวัดผล

นางลําดวน
ปานปาก

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 26,305 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
จําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
21,305
21,305
1 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณงานวัดผล
1.1 ขออนุมัติจัดซื้อ
1.2 ดําเนินการจัดซือ้ ตามขั้นตอนพัสดุ
1.3 นํามาใหบริการครูและใชในงานวัดผล
5,000
5,000
2 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อเครื่องPrinterใชกับเครื่อง
คอมพิวเตอรเพื่อPrint ขอมูลผลการเรียนของ
นักเรียน (เครื่องPrinter Laser ขาวดํา)
2.1 ขออนุมัติจัดซื้อ
2.2 ดําเนินการจัดซือ้ ตามขั้นตอนพัสดุ
2.3 นําเครื่องคอมพิวเตอรมาใชจัดเก็บขอมูล
ผลการเรียนของนักเรียน
รวม

-

26,305

-

26,305

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ตามวัตถุประสงค)
เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณทเี่ กี่ยวของ
ในการวัดผลและประเมินผล
เพื่อจัดซื้อเครื่องPrinter ใชกับเครื่อง
คอมพิวเตอรเพื่อPrint ขอมูลผล
การเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช

สอบถามผูร ับบริการ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

สอบถามเจาหนาที่วัดผล

แบบสอบถามความพึงพอใจ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ทางงานวัดผลและประเมินผลมีเอกสาร วัสดุและอุปกรณเพียงพอสําหรับครูและนักเรียนและ
เพียงพอสําหรับการจัดสอบ
- งานวัดผลมีเครือ่ งPrinter ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อPrint ขอมูลผลการเรียนของนักเรียนทุก
ระดับชั้นและมีเครื่องPrinter ใหมแทนเครื่องเดิมที่ชํารุดเพราะใชงานมานาน
ลงชื่อ..............................................ผูเสนอโครงการ
( นางลําดวน ปานปาก )
ตําแหนง ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........................................ผูเห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ..................................... ..ผูอนุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่
1
2
3
4

รายการ

งบประมาณ

ราคา จํานวน
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน

กระดาษคําตอบ 60 ขอ
434 หอ
กระดาษถายเอกสาร เอ 4
10 รีม
เชือกฟางไนลอน
6 มวน
กระดาษกาวหนังไกสีขาว,น้ําเงิน 42 มวน
และสีชมพู ขนาด 1 นิ้วครึ่ง
5 ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร 10 2 กลอง
6 กระดาษการด A4 120 แกรม
20 หอ
7 เหล็กเสียบขอสอบ 2 ขา 1.5 นิ้ว 20 กลอง
8 กาวลาเท็กซ 32 OZ
2 กระปุก
9 เครื่องเย็บกระดาษเบอร 10
2
อัน
10 ปากกาเคมีตรามา 3 สี
3 ดาม
11 เครื่องPrinter Laser ใชกับเครื่อง 1 เครื่อง
คอมพิวเตอรแบบตัง้ โตะ
รวม(สองหมื่นหกพันสามรอยยี่สบิ หาบาทถวน)

ระยะเวลาที่
แหลง
จํานวน ตองการใช
งบประมาณ เงิน

30
150
80
35

13,020
1500
480
1,470

(/ )เงินอุดหนุน
(/ )เงินอุดหนุน
(/ )เงินอุดหนุน
(/ )เงินอุดหนุน

13,020
1,500
480
1,470

มิ.ย.-ธ.ค.57
มิ.ย.-ธ.ค.57
มิ.ย.-ธ.ค.57
มิ.ย.-ธ.ค.57

195
130
75
70
72.5
20
5,000

390
2,600
1,500
140
145
60
5,000

(/ )เงินอุดหนุน
(/ )เงินอุดหนุน
(/ )เงินอุดหนุน
(/ )เงินอุดหนุน
(/ )เงินอุดหนุน
(/ )เงินอุดหนุน
(/ )เงินอุดหนุน

390
2,600
1,500
140
145
60
5,000

มิ.ย.-ธ.ค.57
มิ.ย.-ธ.ค.57
มิ.ย.-ธ.ค.57
มิ.ย.-ธ.ค.57
มิ.ย.-ธ.ค.57
มิ.ย.-ธ.ค.57
มิ.ย.-ธ.ค.57

26,305

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนางานเอกสารการพิมพ
จุดเนน สพฐ. ที่ 9
ตัวบงชี้ ที่ 7
มาตรฐานที่ 13
ขอที่ 2
 โครงการใหม
กลุมบริหารงานวิชาการ
นางอนงค ขีปนวัฒนา
ปงบประมาณ 2557

 โครงการตอเนื่อง

1. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2544 โดยมี
การจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ มีการจัดทําแผนการจัด
การเรียนรูและสื่อทีส่ ามารถนําไปสอน และปฏิบัติไดจริง ซึง่ จะนําไปสูการประกันคุณภาพทางการศึกษา
ทางฝายวิชาการจึงจัดใหมกี ารใหบริการอัดสําเนาเอกสารที่สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนระบบ เพื่อ
บริการใหบุคลากรในโรงเรียนไดสะดวกและเพียงพอ

2. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดหาวัสดุ - อุปกรณการใหบริการที่เหมาะสมเพียงพอ
2. เพื่อสนับสนุนการจัดทําเอกสารการเรียนการสอนของครูผูสอน
3.เพื่อบริการและอํานวยความสะดวกในการผลิตเอกสารและจัดทําเอกสารที่ใชใน
การเรียนการสอน

3. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ
มีเอกสารที่ใชในการเรียนการสอน และเอกสารงานธุรการ บริการแกบุคลากร
ในสถานศึกษา นักเรียนจํานวน 750 คน ครูจํานวน 52 คน
- เชิงคุณภาพ
การใหบริการอัดสําเนา จัดทําเอกสารตรงความตองการของบุคลากรทุกฝาย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน

เปาหมาย

ระยะเวลา
ก.ค. 2556

ผูรบั ผิดชอบ
ครูอนงค

ขั้นตอน
2. ขั้นดําเนินการ
2.1ดําเนินการจัดซือ้ -จัดจาง
2.2ตรวจรับวัสดุ อุปกรณ
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ
3.2 สรุปรายงานผูบ ริหาร

เปาหมาย

ระยะเวลา
1 ตุลาคม 5630 กันยายน 57

ผูรบั ผิดชอบ
ครูอนงค

กันยายน 57

ครูอนงค

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 139,043 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่
1

จําแนกตามหมวดรายจาย

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

คาตอบแทน

การพัฒนางานเอกสารการพิมพ วัสดุสํานักงาน/
ปรับซอมเครื่องพิมพ Copy-print RZ
11. ขั้นเตรียมการ
1.1 จัดซื้อจัดหาอุปกรณจําเปนใชในงานบริการ
อยางเปนระบบ
1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 ดําเนินการใหบริการอยางเปนระบบ
2.2 ปรับซอมครุภัณฑ เครือ่ งอัดสําเนา
3. ขั้นประเมินผล
3.1 แบบแสดงความคิดเห็นผูใชบริการ
3.2 สถิติการใหและใชบริการตลอดป

คาใชสอย

คาวัสดุ

139,043

รวม

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค)
-งานเอกสารการพิมพใหบริการ
ดานเอกสารที่ใชในการเรียนการ
สอนและเอกสารฝายตางๆอยาง
เปนระบบและเปนปจจุบัน

รวม

139,043

139,043

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช

นิเทศติดตาม

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผูป กครองและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับการบริการ อัดสําเนาอยาง
เพียงพอ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. เครื่องอัดสําเนามีประสิทธิภาพในการใชงาน สะดวกและรวดเร็ว

ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
( นางอนงค ขีปนวัฒนา )
ตําแหนงครูชํานาญการ

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
(นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุม บริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ราคา จํานวน
แหลง
จํานวน ที่ตองการ
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน งบประมาณ เงิน
ใช

1 หมึกพิมพเอกสาร RZ

32

หลอด 1,070

34240

2
3
4
5
6
7
8
9

15
500
150
4
3
1
3

มวน 2,140
รีม
99
รีม
130
รีม
130
แพ็ค 100
กลอง 259
อัน
70
2414

32100
49500
19500
520
300
259
210
2414

ไขพิมพเอกสาร RZ A4
กระดาษโรเนียวน้ําตาล A4
กระดาษโรเนียวขาว A4
กระดาษปก A4
ลวดเสียบกระดาษ
ปากกาเคมี
คัดเตอรใหญ
ซอมบํารุงเครื่องพิมพ

รวม ( หนึ่งแสนสามหมื่นเกาพันสี่สบิ สามบาทถวน )

139,043

ต.ค.56 –
ก.ย.57

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

งานทะเบียนนักเรียน
จุดเนน สพฐ. ที่ 6
ตัวบงชี้ ที่ 7
มาตรฐานที่ 1,2,3,5
ขอที่ 1,2,3,5
 โครงการใหม
ทะเบียนนักเรียน
นางทรรศนีย ชํานาญ
ปงบประมาณ 2557

 โครงการตอเนื่อง

1. หลักการและเหตุผล
งานทะเบียนนักเรียนเปนงานปฏิบัติของฝายวิชาการทีร่ ับผิดชอบดานเอกสาร ขอมูลตาง ๆ ของ
นักเรียนตัง้ แตการเขาเรียน ระหวางเรียน จนถึงการออกจากโรงเรียน การปฏิบัติงานจึงตองมีความละเอียดถี่
ถวน และงานตองเปนระบบขั้นตอน การจัดเก็บเอกสารหลักฐานตองมีความปอดภัย ผูป ฏิบัติงานตองเปน
บุคคลที่มีคุณลักษณะการใหบริการที่ดี อุทิศเวลาใหการทํางานอยางจริงจัง มีมนุษยสัมพันธที่ดีกบั ครู อาจารย
นักเรียนและผูปกครอง ตลอดจนมีความคิดริเริม่ พัฒนา ปรับปรุงงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ยิ่งขึ้น
ดังนั้น งานทะเบียนนักเรียนจึงมีความสําคัญมาก จะตองมีการเตรียมการดําเนินงานใหมีความพรอง
อยูเสมอ ทั้งดานเอกสาร แบบฟอรม วัสดุ ครุภัณฑ และมีการประสานงานกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อการบริการชุมชนในการรับนักเรียน ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2) เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียนเปนไปตามแผนทีโ่ รงเรียนกําหนดและบังเกิดความเรียบรอย ใน
การรับสมัครนักเรียน
3) เพื่อใหการเก็บประวัตินักเรียนเปนระเบียบ ถูกตอง และสามารถนําไปใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1) รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทั้งในเขตพื้นทีบ่ ริการ และนอกเขตพื้นทีบ่ ริการ จํานวน 4
หองเรียนจํานวน 120 คน
2) รับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 ทั้ง นักเรียน ม.3 เดิม และนักเรียนจากโรงเรียนอื่น จํานวน 4
หองเรียนจํานวน 120 คน
3) เก็บประวัตินักเรียนเปนระเบียบ ถูกตอง และสามารถนําไปใชงานไดอยางมี ประสิทธิภาพ รอยละ
90 %

3.2 ดานคุณภาพ
1) นักเรียนในเขตพื้นทีบ่ ริการทุกคน และ นักเรียน ม.3 (เดิม) เขาเรียนในโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
2) นักเรียนในโรงเรียนทุกคนไดรบั การดูแลดานประวัติขอมูลอยางถูกตอง
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1 ขั้นเตรียมการ
- ประชุมครูที่เกี่ยวของ สรุปผลการ
สํารวจวัสดุอุปกรณที่ตองการใช
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ
- ปรับปรุงซอมแซมคอมพิวเตอร
- ตรวจรับวัสดุอุปกรณ
- ใชในงานทะเบียนนักเรียน
3. ขั้นประเมินผล
- วิเคราะหขอมูลจากการใหบริการ
- สรุป ประเมินผลการดําเนินงาน

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

กรกฎาคม 2556

นางทรรศนีย

- มีวัสดุอุปกรณใชในงาน
ทะเบียนนักเรียนตามที่
กําหนด
- วัสดุอุปกรณมีความพรอมใน
การใชงานทําใหงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ตุลาคม 2556

นางทรรศนีย

- ความพึงพอใจของ
ผูรบั บริการ
- ทราบผลการดําเนินงานเพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนางาน
ตอไป

ก.ย. 57

นางทรรศนีย

-มีบัญชีวัสดุทเี่ ปนปจจุบัน

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน……3,623…..บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
จําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1 กิจกรรม
1. จัดทํารายงานการรับนักเรียนเขาใหม
/
3,623
2. จัดทํารายงานการรับนักเรียนยายเขา
3. จัดทํารายงานการจําหนายนักเรียนยาย
ออก
4. สรุป ประเมินผลและรายงานการ
ดําเนินงาน
รวม
3,623

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ตามวัตถุประสงค)
- การดําเนินการรับนักเรียน
เปนไปตามแผนที่โรงเรียน
กําหนดและบังเกิดความ
เรียบรอย ในการ รับสมัคร
นักเรียน
- เก็บประวัตินักเรียนเปน
ระเบียบ ถูกตอง และสามารถ
นําไปใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช

ผลการดําเนินงาน

ผลของงาน

นิเทศติดตาม
สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
- การดําเนินการรับนักเรียนเปนไปตามแผนทีโ่ รงเรียนกําหนดและบังเกิดความเรียบรอย
- การเก็บประวัตินักเรียนเปนระเบียบ ถูกตอง และสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางทรรศนีย ชํานาญ)
เจาหนาที่งานทะเบียนนักเรียน

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

ราคา จํานวน
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน

1 ปากกาไวทบอรด pilot

1

กลอง

265

265

2 ลวดเย็บกระดาษ NO .10
3 เทปกาวโฟม Scoth 21 mm x
3m
4 ซองน้ําตาล F4 ขยายขาง
5 คลิบหนีบกระดาษ NO.108
6 หมึกเครื่องพิมพ HP-P 1006
7 กระดาษดับเบิลเอ A4
8 ไมบรรทัด 12 นิ้ว พลาสติกแข็ง
9 กาวลาเท็กซ ขนาด 16 ออนต
10 น้ํายาลบคําผิด
11 ตระกราเอกสารลวดเคลือบมี
ฝาปดโรบิน
12 กระดาษบรูฟ 31x43
13 กระดาษชารทสีใหญ
14 กระดาษปกสีพื้น A4
(สีน้ําเงิน,เหลือง,ชมพู)
15 ปกพลาสติก
16 แฟมโชวเอกสารปกหนัง A4
H332
17 กรรไกร ตรามา 7.5 นิ้ว

6
1

กลอง
มวน

8
175

48
175

6
1
1
1
3
1
2
2

ซอง
7
กลอง 110
กลอง 1,100
กลอง 750
อัน
5
ก.ป. 45
อัน
89
อัน 119

42
110
1100
750
15
45
178
238

3
3
1

แผน
แผน
ริม

5
13
106

15
39
106

1
2

หอ
แฟม

69
139

69
278

2

อัน

75

150

รวม (สามพันหกรอยยี่สบิ สามบาทถวน)

3,623

แหลง
งบประมาณ

ระยะเวลา

จํานวน ที่ตองการ
เงิน
ใช

( )เงินงบประมาณ 3,623 ต.ค. 56ก.ย. 57
(/)เงินอุดหนุน
( )เงินนอก งปม.
( )เงินอื่น ๆ (ระบุ)

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาสํานักงานวิชาการ
จุดเนน สพฐ. ที่ 9
ตัวบงชี้ ที่ 7
มาตรฐานที่ 13
ขอที่ 2
 โครงการใหม
กลุมบริหารงานวิชาการ
นางอนงค ขีปนวัฒนา
ปงบประมาณ 2557

 โครงการตอเนื่อง

1. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหระบบการบริหารจัดการงานสํานักงานวิชาการมีความสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนดานปจจัยที่ใชในการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีสื่อ เอกสาร วัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอือ้ ตอการเรียนรูอยางเพียงพอ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบริการและอํานวยความสะดวกดานเอกสารแกฝายตางๆ
2. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณจําเปนในการบริหารจัดการงานวิชาการ
3. เพื่อปรับปรุงการจัดการและบริหารงานวิชาการใหเหมาะสมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
สํานักงานวิชาการมีอุปกรณการใชงานและสนับสนุนกิจกรรมตามความตองการจําเปนแก
บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียนจํานวน 750 คน ครูจํานวน 52 คน
เชิงคุณภาพ
การ บริหารจัดการงานวิชาการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน
2. ขั้นดําเนินการ
2.1ดําเนินการจัดซือ้ -จัดจาง
2.2ตรวจรับวัสดุ อุปกรณ
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ
3.2 สรุปรายงานผูบ ริหาร

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรบั ผิดชอบ

ก.ค.56

ครูอนงค

ต.ค.56 – ก.ย.57
ครูอนงค
ก.ย.57
ครูอนงค

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 10,929 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่
1

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน

การบริหารงานสํานักงานวิชาการ
- จัดทําโครงการ
- งานสารบรรณ
- ประสานงานกับกลุมสาระฯและ
ฝายตางๆที่เกี่ยวของ
- ประมาณการ การปรับซอม การจัดซือ้
จัดหาวัสดุครุภัณฑ
- สรุป ประเมินผลและรายงานการ
ดําเนินงาน

คาใชสอย

คาวัสดุ

10,929

รวม

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค)
-งานสํานักงานวิชาการมีเอกสาร
วัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณ
เพียงพอตอการดําเนินงานอยาง
ประหยัดและคุม คา

รวม

10,929

10,929

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช

นิเทศติดตาม

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับการบริการ
อยางรวดเร็ว
2. เครื่องใชในสํานักงานมีประสิทธิภาพในการใชงาน สะดวก รวดเร็ว

ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
( นางอนงค ขีปนวัฒนา )
ตําแหนง ครูชํานาญการ

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
(นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุม บริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ราคา จํานวน
แหลง
จํานวน ที่ตองการ
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน งบประมาณ เงิน
ใช

5
ริม
1 กระดาษ Double A
4
ริม
2 กระดาษปก
3
ริม
3 กระดาษเกียรติบัตร A4
1
หลอด
4 หมึกพิมพ HP
4
ขวด
5 หมึกพิมพ Cannon
2
อัน
6 เครื่องเย็บกระดาษ No 10
1
อัน
7 เครื่องยิง TGA ตรา MAX
1
กลอง
8 ลวดเย็บกระดาษ No 10
2
กลอง
9 ลวดเย็บกระดาษ No 3
2
กลอง
10 ลวดเย็บเครื่องยิง
2
กลอง
11 ลวดเสียบ
1
เลม
12 สมุดทะเบียนรับ A4
1
เลม
13 สมุดทะเบียนสง A4
1
กลอง
14 แผน DVD
1
กลอง
15 แผน CD-R
1
อัน
16 Mouse
1
อัน
17 กรรไกร 8”
1
อัน
18 คัดเตอรใหญ
1
กลอง
19 ใบคัดเตอร
2
มวน
20 สก็อตเทป 1”
2
ขวด
21 กาวลาเท็กซ 16ออนซ
2
แทง
22 ลิขวิดเปเปอร Pentel
5
ดาม
23 ปากกาเคมี 2 หัว
1
หอ
24 ซองใส CD
1
เมตร
26 ผาสักหราด
3
แฟม
27 แฟมสันกวาง
1
แผน
28 แผนรองตัดกระดาษ
1
อัน
29 Flash drive 8GB
1
มวน
30 เทปโฟม Scoth
1
แพ็ค
31 ซองเอกสารน้ําตาลขยายขาง
32 คาถายเอกสาร
รวม( หนึ่งหมื่นเการอยยี่สบิ เกาบาทถวน )

150
130
150
1,500
120
85
1,550
192
19
195
100
70
70
350
270
250
87
70
40
49
42
75
18
150
150
120
600
350
250
200

750
520
450
1500
480
170
1550
192
38
390
200
70
70
350
270
250
87
70
40
98
84
150
90
150
150
360
600
350
250
200
1000

10,929

ต.ค.56ก.ย.57

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 2
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน

สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

ปรับปรุงหองศูนยวัฒนธรรมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
จุดเนน สพฐ. ที่ 4
ตัวบงชี้ ที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พงึ ประสงค
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ ึงประสงค
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการ
ที่สงเสริมใหผเู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน
ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 3 สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรู
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานศูนยวัฒนธรรมและภูมปิ ญญาทองถิ่น
นางบุณฑริกา ชยันตราคม
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากแนวทางการจัดการศึกษาในยุคป จจุ บัน ไดเ นนผูเ รียนเปนสําคัญ โดยตองการใหผู เรี ยนไดรั บ
ความรูและมีประสบการณตรงใหมากที่สุด ผูสอนจึงตองจัดหาแหลงการเรียนรูที่มีความพรอมของขอมูลและโอกาสที่
นักเรียนจะไดรับประสบการณตรงจากแหลงการเรียนรูนั้นเปนวิธีการที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระในหลักสูตรปจจุบัน
อันจะเปนผลใหผูเรียนมีความสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และมีคุณลักษณะตามขอที่กําหนดไวในหลักสูตร
ดังนั้นทางกลุมสาระภาษาไทยและกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จึงไดรวมกันจัดทําโครงการ
เพื่อสรางแหลงการเรียนรูขึ้น โดยการพัฒนาปรับปรุงหองหองศูนยวัฒนธรรม ใหมีขีดความสามารถมากขึ้น ซึ่งผูสอนได
จัดหาเครื่องมือทางการศึกษาเพื่อจะทําการพัฒนาแหลงเรียนรู ใหเพียงพอที่จะรองรับการศึกษาในแนวใหม อีกทั้งยัง
ใชเปนศูนยกลางทํากิจกรรมดานการอนุรักษและเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นในรูปแบบตางๆ รวมกันตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูหองศูนยวัฒนธรรมโรงเรียน
2. เพื่อเปนหองทีม่ ีบรรยากาศทีเ่ อื้อตอการเรียนรูทางดานภูมปิ ญ
 ญาทองถิ่นของนักเรียนและครูผูสอน
3. เพื่อสงเสริม เกื้อหนุนการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อใชแหลงการเรียนรูภูมปิ ญญาทองถิ่นเปนแหลงคนควาเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนกลุมสนใจ
5. เพื่อใชแหลงการเรียนรูภูมปิ ญญาทองถิ่นเปนแหลงผลิตสื่อการสอนสําหรับการจัดการศึกษา
ในยุคปจจุบัน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. หองศูนยวัฒนธรรม ไดรับการพัฒนาปรับปรุงจํานวน 1 หอง
3.2 เชิงคุณภาพ
1. มีหองศูนยวัฒนธรรม ที่มบี รรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูเ กี่ยวกับภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
2. มี สื่อ ภูมิปญญาทองถิ่นในอําเภอ จังหวัดและภูมิภาคตางๆ ที่สงเสริม การเรียนภาษาไทย
และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน

เปาหมาย

1. ขั้นเตรียมการ
คณะครูกลุมสาระ
1.1 เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติ
ภาษาไทยและ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
สังคมศึกษา ฯ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน
2. ขั้นดําเนินการ
พัฒนาแหลง
2.1 พัฒนาหองศูนยวัฒนธรรมโรงเรียน
เรียนรูหองศูนย
วิไลเกียรติอปุ ถัมภ
วัฒนธรรม
2.2 จัดหาวัสดุ – อุปกรณ เพื่อดําเนินงานตาม
โรงเรียน
แผนการดําเนินงาน
3. ขั้นประเมินผล
คณะครูและ
3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมิน)
นักเรียนโรงเรียน
3.2 ประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ
วิไลเกียรติอปุ ถัมภ
(แบบประเมินความพึงพอใจ)
ทุกคน
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร (แฟมสะสมงาน)

ระยะเวลา

ผูรบั ผิดชอบ

กันยายน 2556 นางบุณฑริกา ชยันตราคม
และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
ตุลาคม 2556 – นางบุณฑริกา ชยันตราคม
กันยายน 2557 และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
กันยายน 2557 นางบุณฑริกา ชยันตราคม
และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 23,060 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

กิจกรรมที่ 1
พัฒนาหองศูนยวัฒนธรรม กลุม สาระการเรียนรู
ภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
รวม
6. การประเมินโครงการ

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

1

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ตามวัตถุประสงค)
ผลผลิต (Outputs)
1.หองศูนยวัฒนธรรม มี
สภาพแวดลอมและบริการสงเสริม
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ผลลัพธ (Outcomes)
หองศูนยวัฒนธรรม มี สือ่ เปน
แหลงเรียนรูเพิ่มทักษะภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

-

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ

-

21,060

21,060

21,060

21,060

เครื่องมือที่ใช

-การสังเกต/การสัมภาษณ/การ
ตรวจสถิติ เอกสาร
-แบบประเมินผลโครงการ

-แบบการสังเกต /แบบสัมภาษณ
/ แบบบันทึกสถิติ

การสํารวจความพึงพอใจ
แบบประเมินผลโครงการ

-แบบสัมภาษณ
-แบบสํารวจความพึงพอใจ
-รายการตรวจสอบ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 หองศูนยวัฒนธรรมไดรับการพัฒนาปรับปรุงใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
7.2 นักเรียนมีแหลงเรียนรูส ําหรับหาความรูเพิ่มเติมเพิ่มทักษะทางภาษาไทยและสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางบุณฑริกา ชยันตราคม)
หัวหนางานศูนยวัฒนธรรมและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
(นายเอกชัย ใจกองแกว)
รอง ผอ.กลุม บริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

จํานวน หนวย

ราคา จํานวน
ตอหนวย เงิน

แหลง
งบประมาณ

1 แผนยิบซัมบอรด

10

แผน

140

1,400 ( )เงินงบประมาณ

2 กลอนและมือจับหนาตาง
3 ประตู

40
2

อัน
20
บาน 1,500

800 ( )เงินอุดหนุน
3,000 (√)เงินนอก งปม.

4
5
6
7

ผามาน
1 มวน 1,500 1,500 ( )เงินอื่น ๆ (ระบุ)
หลอดไฟ
3
ชุด 120
360
เครื่องฉายโปรเจคเตอร
1
ชุด 15,000 15,000
วัสดุสิ้นเปลือง
1
ชุด 1,000 1,000
รวม (สองหมื่นสามพันหกสิบบาทถวน)
23,060

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
เงิน
ใช
ต.ค.56 –
ก.ย.57

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 2 , 4
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการสงเสริมพัฒนากลุมบริหารงานบุคคล
จุดเนน สพฐ. ที่ 4 , 8
ตัวบงชี้ ที่ 1 , 2 , 4
มาตรฐานที่ 1 , 2 , 6 , 7
ขอที่ 1 , 4
 โครงการใหม
กลุมบริหารงานบุคคล
นายประจักษ วานเวียง
ปงบประมาณ 2557

 โครงการตอเนื่อง

1. หลักการและเหตุผล
สังคมในยุคปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วสงผลกระทบตอเยาวชนไทย
หลายดาน ดานเศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดลอม ความเปนอยู โรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภตระหนักถึงภารกิจที่
จะตองสงเสริมพัฒนานักเรียนใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีสุขภาพที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พงึ ประสงค ตามมาตรฐานการศึกษาโดยใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝงระเบียบวินัย แกไขปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคทั้งนี้ตองไดรับความรวมมือจาก
คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน และความรวมมือระหวางโรงเรียนกับผูป กครอง เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีความรูความสามารถมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
2. เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพที่ดี มีสุนทรียภาพ มีมนุษยสัมพันธที่ดี อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
3. เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค และพรอมเขาสูประชาคมอาเซี่ยน
4. เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรไดรับการดูแลและคุมครองจากอุบัติภัย
5. เพื่อใหนกั เรียนปองกันตนเองจากสิง่ เสพติดใหโทษ และหลีกเสี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่ สี่ยง
6. เพื่อใหมีวัสดุ ครุภัณฑสํานักงานบุคลากรใชอยางพอเพียง และมีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
ดานปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภชั้น ม.1 – ม.6 เปนผูมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงคตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีการบริหารจัดการดานบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ

ดานคุณภาพ
นักเรียนทุกคนในโรงเรียนผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของโรงเรียน
และคณะครูปฏิบัตหิ นาที่อยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข

4 วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
เปาหมาย
งานบุคลากร
บุคลากรในโรงเรียน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน
บุคลากรในโรงเรียน
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 จัดซื้อแฟม กระดาษ กระดาษปก
เครื่องเย็บกระดาษ ตามระเบียบ
บุคลากรในโรงเรียน
2.2 ใหบริการแกบุคลากรที่เกี่ยวของ
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินกิจกรรมพัฒนาแฟม
บุคลากร กิจกรรมบันทึกการมาเรียน
3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวม
กิจกรรม
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 ดําเนินการเยี่ยมบานและคัดกรอง
นักเรียน
2.2 ดําเนินการประชุมผูป กครองภาค
เรียนที่ 1,2
2.3 ดําเนินการตามกิจกรรม 5 รั้วลอมรัก
กิจกรรม Y.C
2.5 จัดทําเอกสารและคูมือนักเรียน
กิจกรรมระเบียบวินัย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2556

ครูอุษณีย

ธันวาคม 2556

ครูอุษณีย

กันยายน 2557

ครูอุษณีย

ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
พฤศจิกายน 2556

ครูสุภาวดี
ครูปภาวี

ธันวาคม 56 –
กรกฎาคม 57

ครูสุภาวดี
ครูปภาวี

พฤศจิกายน 2556 กันยายน 2557
1 พ.ค.-31 ส.ค.57

ขั้นตอน
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินกิจกรรม เยี่ยมบาน
กิจกรรม Y.C กิจกรรม 5 รั้วลอมรัก
ประชุมผูปกครองภาคเรียนที่ 1,2
กิจกรรมระเบียบวินัย
3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวม
กิจกรรม
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร
งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 ดําเนินการพัฒนานักเรียนดาน
คุณธรรมจริยธรรม
2.2 ดําเนินกิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
2.3 ดําเนินการอบรมนักเรียนแกนนํา
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียนดาน
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนํา
3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวม
กิจกรรม
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

กันยายน 57

ครูสุภาวดี
ครูปภาวี

ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556

ครูนิมิตรา

พ.ย. 56 – ก.ย. 57

ครูนิมิตรา

ม.ค.-ก.พ.57
ธ.ค.56 - ก.ย. 57
กันยายน 57

ครูนิมิตรา

ขั้นตอน
งานปองกันภัยครูและบุคลากรใน
โรงเรียน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 ดําเนินการอบรมใหความรูแก
บุคลากร
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินกิจกรรมการอบรมใหความรู
แกบุคลากร
3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวม
กิจกรรม
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร
งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 ดําเนินกิจกรรมรณรงคตอตานสาร
เสพติด
2.2 ดําเนินกิจกรรมพัฒนานักเรียนกลุม
เสี่ยง

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2556

ครูวารุณี
กอบกํา

ธ.ค. 56 -ส.ค.57

ครูวารุณี
กอบกํา

กันยายน 2557

ครูวารุณี
กอบกํา

ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2556

ครูประจักษ

มิ.ย.-ส.ค. 57

ครูประจักษ

มิ.ย.-ส.ค. 57

ขั้นตอน
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินกิจกรรมรณรงคตอตานสาร
เสพติด กิจกรรมพัฒนานักเรียนกลุมเสี่ยง
3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวม
กิจกรรม
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร
งานสํานักงาน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 ดําเนินการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
2.2 ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ กลอง
ถายรูป โทรโขง
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินกิจกรรมการอบรมใหความรู
แกบุคลากร
3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวม
กิจกรรม
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

กันยายน 2557

ครูประจักษ

ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2556

ครูอําภร

ครูอําภร
พ.ย. 56 – ส.ค. 57
กันยายน 2557

ครูอําภร

5 รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 86,699 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1

งานบุคลากร
- กิจกรรมพัฒนาแฟมบุคลากรในโรงเรียน
- กิจกรรมบันทึกการมาเรียนของนักเรียน
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
- กิจกรรมเยี่ยมบาน
- กิจกรรมคัดกรอง
- กิจกรรมประชุมผูปกครอง(2เทอม)
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดย Y.C.
- กิจกรรม5รั้วลอมรัก
- กิจกรรมระเบียบวินัยนักเรียน
งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน
- กิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักเรียนดาน
คุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
- อบรมนักเรียนแกน
งานปองกันภัยครูและบุคลากรในโรงเรียน
- กิจกรรมใหความรูแกบุคลากร
งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
- กิจกรรมรณรงคตอตานสารเสพติด
- กิจกรรมพัฒนานักเรียนกลุมเสี่ยง
งานสํานักงาน
- วัสดุสํานักงาน
- โทรโขง

2

3

4
5
6

รวม

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ

รวม

1,767
233

2,000

32,000 กพร
3,000
9,000
4,000
5,000
5,000

55,794

2,000
2,000
2,000

6,000

-

-

2,770
6,000

8,770

11,135
3,000

14,135

86,699

86,699

6

การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค)
1. งานบุคลากร
1 ทะเบียนบุคลากรรอยละ100 มีความเปน
ปจจุบันสามารถใชอางอิงได

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
สอบถามผูใชบริการ
การประเมิน
สอบถามบุคลากร

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม
เอกสารทะเบียนบุคลากร
แบบสอบถาม

การประเมิน
ประเมินผลการเรียน
สอบถาม
สังเกต
การประเมิน

แบบสอบถาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบสอบถาม
แบบสังเกต
แบบบันทึกจากงาน
ปกครอง
แบบสอบถาม

การประเมิน

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

การประเมิน
การสรุปผลการประเมิน
สังเกต
สอบถาม

แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
สรุปผลการประเมิน
โครงการ
แบบสังเกต
แบบสอบถาม

สังเกต
สอบถาม
สังเกต
สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม
แบบสังเกต
แบบสอบถาม

2 บุคลากรในโรงเรียนรอยละ100ไดรับการพัฒนา

2. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
1 นักเรียนรอยละ90มีทักษะชีวิตกระบวนการใช
ชีวิตอยางมีความสุขและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดีขึ้น
2 นักเรียนรอยละ90เขารวมกิจกรรมตางๆของ
โรงเรียน
และมีความพึงพอใจในโรงเรียนของตน
3 นักเรียนรอยละ90ไดรบั การแกไขพฤติกรรมและ
มีพฤติกรรมอันพึงประสงคดีขึ้น
4 ผูปกครองรอยละ90ใหความเชื่อมั่นในระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
5 ประสิทธิภาพการดูแลชวยเหลือนักเรียนของครู
เพิ่มขึ้น
3. งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน
1 นักเรียนรอยละ90มีคุณธรรมนําความรู
2 นักเรียนรอยละ100มีสวนรวมในกิจกรรม
สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
4. งานปองกันภัยครูและบุคลากรในโรงเรียน
1 บุคลากรในโรงเรียนรอยละ100 มีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมของงานปองกันภัย
5. งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
1 นักเรียนรอยละ100มีความรูเรื่องพิษภัยของสาร
เสพติด
2 นักเรียนรอยละ100มีสวนรวมในกิจกรรม
รณรงคตอตานสารเสพติด

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค)
6. งานสํานักงาน
1. บุคลาการกลุมงานบริหารงานบุคคลใชบริการ
กลองถายรูป โทรโขง
2. ความพึงพอใจของผูใชบริการ
3. สถิติขอมูลการใชบริการของบุคลากร

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
สอบถาม
การประเมิน
สอบถาม
การประเมิน

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
สรุปผลการประเมิน
โครงการ

7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. โรงเรียนไดมกี ารพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลประจําตัวของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
เปนปจจุบัน และสะดวกตอการใชงาน
2. นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
3. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคเพิม่ มากขึ้น นักเรียนไดฝกและเขาใจกระบวนการใชสทิ ธิ เสรีภาพ
และหนาที่ในระบอบประชาธิปไตย
4. นักเรียนและบุคลากรไดรบั การดูแลและคุม ครองจากอุบตั ิภัย
5. นักเรียนทุกคนปลอดสารเสพติด และเปนผูนําเยาวชนได
6. มีวัสดุครุภัณฑใชในกลุมบริหารงานบุคคลอยางเพียงพอ

ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
( นายประจักษ วานเวียง )
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารบุคคล

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

9 ทรัพยากร
ทรัพยากรโครงการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายการ
งานบุคลากร (2000)
แฟมสันกวาง
กระดาษถายเอกสารA4 DoubleA
กระดาษปกสีชมพู
เครื่องเย็บกระดาษเบอร10
เทปผาสีชมพู(1.5)
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
(55,794)
กระดาษปกสี180แกรมA4 100 แผนAA
อัดภาพสี
กระดาษถายเอกสารA4 DoubleA
แลคซีน 1.5 นิ้ว
แลคซีน 2 นิ้ว
คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหาร และอาหารวางอบรมนักเรียน
คาน้ําดื่ม อาหารวางประชุมผูปกครอง
เอกสารคูมือนักเรียน
ปายไวนิว
เยี่ยมบาน
งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน(6000)
คาตอบแทนวิทยากร
แฟมสรุปรายงาน
ปายรณรงคประชาธิปไตย
คาน้ําดื่ม อาหารวางอบรมนักเรียน

งบประมาณ

จํา
หนวย
นวน

ราคา
ตอ
หนวย

จํา
นวนเงิน

แหลงงบ
ประมาณ

จํา
นวน
เงิน

ระยะเวลา
ที่ตองใช

15 แฟม
3 ริม
1 ริม
1 อัน
2 มวน

90
139
120
75
19

1350
417
120
75
38

อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน

1350
417
120
75
38

ธ.ค.56

3 ริม 220 660
234
47 ภาพ 5
5 ริม 180 900
200
5 อัน 40
300
5 อัน 60
1 คน 1000 1000
70 ชุด 50 3500
9000
5
900 ชุด
300 เลม 20 6000
4 แผน 500 2000
800 คน 40 32000

อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
กพร

660
234
900
200
300
1000
3500
9000
6000
2000
32000

ตลอดปงบ
ประมาณ

2000
400
1000
2600

อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน

2000
400
1000
2600

ส.ค. 57

2 คน 1000
2 แฟม 200
5 แผน 200
52 ชุด 50

ทรัพยากรโครงการ
ที่

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

รายการ
งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(8,770)
ปายรณรงคตอตานสารเสพติด
น้ํายาตรวจปสสาวะ
คาน้ําดื่ม อาหารวางอบรมนักเรียน
คาตอบแทนวิทยากร
แฟมสรุปรายงาน
งานสํานักงาน(14,135)
แลคซีน 1.5 นิ้ว
แลคซีน 2 นิ้ว
ลวดเสียบกระดาษ
ลวดเย็บกระดาษเบอร3
ลวดเย็บกระดาษเบอร10
กาวลาเท็กซ 16 ออนซ
ยาลบคําผิด
กระดาษกาวยนสี 1.5 นิ้ว
สมุดเบอร 2
คัตเตอร
กระดาษปกสี180แกรมA4 100 แผนAA
กระดาษถายเอกสารA4 DoubleA
โทรโขง
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอรแบบแทงค
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอรแบบตลับ
คาซอมเคริ่องคอมพิวเตอรและเครื่อง
ปริ้นเตอร

งบประมาณ

ระยะเวลาที่
ตองใช

หนวย

ราคา
ตอ
หนวย

จํา
นวน
เงิน

แหลงงบ
ประมาณ

จํา
นวน
เงิน

10
90
50
2
2

แผน
ชุด
ชุด
คน
แฟม

370
30
20
500
200

3700
2670
1000
1000
400

อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน

3700 มิ.ย.57
2670
1000
1000
400

5
5
3
5
1
1
2
3
5
1
3
10
1
6
1
1

อัน 40 200
อัน 60 300
กลอง 95 285
กลอง 20 100
กลอง 230 230
ขวด 42
42
อัน 80 160
อัน 35 105
เลม 40 200
อัน 80
80
ริม 220 660
ริม 180 1800
เครื่อง 3000 3000
ขวด 200 1200
หลอด 2000 2000
หนวย 3853 3853

จํา
นวน

รวม 86,699 บาท

อุดหนุน 200
อุดหนุน 300
อุดหนุน 285
อุดหนุน 100
อุดหนุน 230
อุดหนุน 42
อุดหนุน 160
อุดหนุน 105
อุดหนุน 200
อุดหนุน 80
อุดหนุน 660
อุดหนุน 1800
อุดหนุน 3000
อุดหนุน 1200
อุดหนุน 2000
อุดหนุน 3853

ตลอดปงบ
ประมาณ

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 4

พัฒนาบุคลากรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
จุดเนน สพฐ.ที่ 8 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
มีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Commuity)
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
ตัวบงชี้ ที่ 6 และ ตัวบงชี้ที่ 7
สนองการประเมินภายใน
มาตรฐานที่ 7
สนองกลยุทธโรงเรียน
ขอที่ 2 และขอที่ 5
ลักษณะของโครงการ
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กลุมบริหารงานบุคคล
ผูรับผิดชอบ
นายประจักษ วานเวียง
ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2557
1. หลักการและเหตุผล
การปฎิรูปการเรียนรูจะบรรลุตามแนวการจัดการศึกษาหมวด 4 ของพ.ร.บการศึกษาแหงชาติ
2542 และตามหลัก สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 นั้นปจจั ยสําคัญ คือ การพัฒนาครูใหมีความรูและ
ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู การพัฒนางานตาง ๆ ใหสอดคลองตามแนวการจัดการศึกษาใน พ.ร.บ
การศึกษาแหงชาติและตามมาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดไว การดําเนินโครงการจะชวยใหครูไดรับการ
พัฒนาใหสามารถจัดการเรียนรู การพัฒนางานดานตาง ๆ ตรงตามความตองการของ พ.ร.บ การศึกษา
แหงชาติ 2542 และตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลลัพธ (Outcomes)
ครูไดรับการพัฒนาดานความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู การพัฒนางาน ตามแนว
พ.ร.บ การศึกษาแหงชาติ และตามมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 ผลผลิต (Outputs)
1. ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
2. ครูมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ
ครูทุกคน ไดรับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และนําเสนอผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนางานดานตางๆที่เกี่ยวของและรับผิดชอบอยางตอเนื่อง
- เชิงคุณภาพ
ครูรอยละ 100 ไดรับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และนําเสนอผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนางานดานตางๆที่เกี่ยวของและรับผิดชอบอยางตอเนื่อง

4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ
2.2 ถาเปนเนือ้ หา ใสสาระการอบรม
โดยสังเขป

เปาหมาย
คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ร.ร.วิไลเกียรติอุปถัมภ

ระยะเวลา
ต.ค.56

ผูรับผิดชอบ
นายประจักษ วาน
เวียง
คณะทํางาน
กลุมบริหารงานบุคคล

คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ร.ร.วิไลเกียรติอุปถัมภ

ต.ค.56 - ก.ย.57

นายประจักษ วาน
เวียง
คณะทํางาน
กลุมบริหารงานบุคคล

ก.ย.2557

นายประจักษ วาน
เวียง
คณะทํางาน
กลุมบริหารงานบุคคล

คณะครูและบุคลากร
3. การติดตามประเมินผล
ทางการศึกษา
3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมินโครงการ)
ร.ร.วิไลเกียรติอุปถัมภ
3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูร วมกิจกรรม
(แบบประเมินความพึงพอใจ)
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร (แฟมสะสมงาน)

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 250,000 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1

สํารวจ รับขอมูลการ
อบรม สัมมนา ประชุม
จากหนวยงานตางๆ
แจงฝาย/งาน บุคลากรที่เกี่ยวของเขารวม
การอบรม สั ม มนา ประชุม ตาม วั น
เวลาที่กําหนด
บุ ค ลากรที่ เ ข า ร ว ม อ บรม สั ม มน า
ประชุม สรุปและรายงานฝายบริหาร

2

3
4

สรุปประเมินผลการดําเนินงาน
รวม

จําแนกตามหมวดรายจาย

รวม

คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

-

249,000

1,000

250,000

249,000

1,000

250,000

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค)
- ครูรอยละ 100 ไดรับการพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
และนําเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู การ
พัฒนางานดานตางๆที่เกี่ยวของและ
รับผิดชอบอยางตอเนื่อง

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช

การสอบถาม การสังเกต

แบบสอบถาม/แบบสังเกต

การประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ครูรอยละ 100 ไดรับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และนําเสนอผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนางานดานตางๆที่เกี่ยวของและรับผิดชอบอยางตอเนื่อง

ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นายประจักษ วานเวียง)
ผูชวย กลุมบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

งบประมาณ

ระยะเวล
ราคา
จํานวน
แหลง
จํานวน าที่
รายการ
จํานวน หนวย ตอ
เงิน งบประมาณ เงิน ตองการ
หนวย
ใช
210,000 เงินงบประมาณ 210,000 ตลอดป
คาเบี้ยเลี้ยงบุคลากร
คาพาหนะ
30,000 √ เงินอุดหนุน 30,000 งบประมาณ
4
รีม 110
440
440
กระดาษถายเอกสารดับเบิ้ล a(500แผน)
เงินนอก งปม.
2557
แฟมหวง 2 นิ้ว ตราชาง
1
อัน
50
50
เงินอื่น ๆ (ระบุ) 50
แฟมหนีบ 2 นิ้วตราชาง
5
อัน
50
250
250
กระดาษการดสีทําปก สีชมพู , ฟา
2
รีม
85
170
170
สันรูดขนาด 15 มม.
6
อัน
15
90
90

รวม (สองแสนหาหมื่นบาทถวน)

250,000

ชื่อโครงการ

จัดจางบุคลากรชั่วคราวโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่
กลยุทธที่ 1 , 3 , 4 , 5
จุดเนน สพฐ.ที่ 1, 5, 6, 8
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
ตัวบงชี้ ที่ 5, 6, 7, 9, 12
สนองการประเมินภายใน
มาตรฐานที่ 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15
สนองกลยุทธโรงเรียน
ขอที่ 1, 2, 3, 4 และขอที่ 5
ลักษณะของโครงการ
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กลุมบริหารงานบุคคล
ผูรับผิดชอบ
นายประจักษ วานเวียง
ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิผลนั้น นอกเหนือจากการจัดเนื้อหาและหลักสูตร
การเรียนการสอนใหเหมะสมและเกิดประสิทธิภาพนั้น บุคลากรทางการศึกษาก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญ
ตอการจัดการศึกษาที่ดี ทีจ่ ะชวยผลักดันการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนในดานตางๆ ซึ่งสภาพปจจุบัน
จํานวนบุคลากรของโรงเรียนไมเพียงพอ ทําใหสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และการปฏิรปู การศึกษาที่มุงเนนนักเรียนเปน
สําคัญประกอบกับการจัดภูมิทัศนในโรงเรียนใหเหมาะสมกับแหลงเรียนรูของนักเรียน ตลอดจนทําใหชุมชน
ยอมรับระบบบริการของโรงเรียนที่มปี ระสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนทีจ่ ะตองจัดทําโครงการดังกลาวขึ้นเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป
2. วัตถุประสงค
1. การเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และนักเรียนไดรับความรู
อยางทั่วถึงถูกตอง
2. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบบริการที่มปี ระสิทธิภาพ
3. เพื่องานดานการพัฒนา ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ที่มีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
1.เชิงปริมาณ
โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้น จํานวน 5 คน
2.เชิงคุณภาพ

1. การเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และนักเรียนไดรับความรู
อยางทั่วถึงถูกตอง
2. โรงเรียนมีระบบบริการที่มปี ระสิทธิภาพ
3. เพื่องานดานการพัฒนา ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ที่มีประสิทธิภาพ

4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน

1. ขั้นเตรียมการ
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
คัดเลือกบุคลากรที่ตองการ
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 ประกาศรับสมัครบุคลากร
2.2 ทดสอบการตามความถนัด
2.3 ประกาศผลการคัดเลือก
2.4 ทําสัญญาจางบุคลากรที่มีคุณสมบัติ

เปาหมาย
บุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
จํานวน 5 คน

ระยะเวลา
ต.ค.56

ผูรับผิดชอบ
นายประจักษ วานเวียง
คณะทํางาน
กลุมบริหารงานบุคคล

บุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
จํานวน 5 คน

ต.ค.56 - ก.ย.57

นายประจักษ วานเวียง
คณะทํางาน
กลุมบริหารงานบุคคล

ที่โรงเรียนตองการ

3. ขั้นประเมินผล
- ประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณ

บุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
จํานวน 5 คน

ก.ย.2557

นายประจักษ วานเวียง
คณะทํางาน
กลุมบริหารงานบุคคล

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 440,952 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

โครงการจางครูอัตราจางวิทยาศาสตร
โครงการจางเจาหนาที่ธรุ การวิชาการ
โครงการจางเจาหนาที่ธรุ การการเงิน
โครงการจางเจาหนาที่คอมพิวเตอร
โครงการจางคนสวน
รวม

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ

รวม

114,072
96,000
81,120
81,120
68,640

-

-

114,072
96,000
81,120
81,120
68,640

440,952

-

-

440,952

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค)

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ

- ผูเรียนไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ การสอบถาม การสังเกต
อยางเต็มความรู
การประเมินความพึงพอใจ
เต็มความสามารถและตรงตามศักยภาพของ
ผูเรียน ตลอดจนโรงเรียนมีระบบบริการที่มี
ประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม/แบบสังเกต
แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุง หมายของหลักสูตร และนักเรียนไดรบั ความรูอยางทั่วถึงถูกตอง
2. โรงเรียนมีระบบบริการที่มปี ระสิทธิภาพ
3. งานดานการพัฒนา ปรับปรุงอาคาร สถานที่ มีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นายประจักษ วานเวียง)
ผูชวย ผอ. กลุมบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุม บริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 5
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมการพัฒนากลุม บริหารงบประมาณและแผน
จุดเนน สพฐ. ที่ 6
ตัวบงชี้ ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนา
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย วิสัยทัศนฯ
ขอที่ 5 การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษา
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
นายสถาพร พันธุประยูร
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
การจัดระบบการบริหารงานงบประมาณใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุงแกไข (พ.ศ. 2545) ยอมทําใหการบริหารงานแผนงานและงบประมาณเปนไปตาม
ระเบียบของทางราชการ ทําใหอํานวยความสะดวกแกผปู ฏิบัติในการบริหารจัดการดานการจัดสรรงบประมาณ
การตรวจสอบติดตามผลการใชเงิน การระดมทรัพยากร การลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน บัญชี
การบริหารพัสดุและสินทรัพยเงิน ซึ่งเกี่ยวของกับบุคคลในสถานศึกษาทุกคน สอดคลองกับโครงการพัฒนาเชิง
ระบบเพือ่ ปฏิรปู การเรียนและคุณภาพในโรงเรียน(System Development for Reform and School
Quality) โครงการโรงเรียนดีใกลบาน โครงการ EIS กลุมบริหารงานงบประมาณมีความตั้งใจที่จะสงเสริมเปน
กําลังใจในการบริหารการศึกษาโรงเรียนทีม่ ี อัตลักษณ คุณภาพ 3 ดีใหเกิดประโยชนสูงสุด
กับผูเ รียน กลุมบริหารงานงบประมาณจึงจัดวางระบบการบริหารงบประมาณและแผนงาน โดยใชระบบ
P D C A คือ การบริหารงานแบบมุงเนนผลงาน
2. วัตถุประสงค
1. สงเสริมการพัฒนางานบริหารงานงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน สอดคลองกับโครงการพัฒนาเชิงระบบ เพื่อปฏิรูปการ
เรียนและคุณภาพในโรงเรียน โครงการโรงเรียนดีใกลบาน โครงการ EIS อยางเปนระบบและเกิดคุณภาพ
3. สนับสนุน สงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการของนักเรียน โรงเรียนคุณภาพ 3 ดี
4. สนับสนุนใหมีวัสดุอปุ กรณใหพอเพียงกับความตองการที่ใชในการปฏิบัติงาน เพื่อเปนการสงเสริม
คุณภาพการจัดการศึกษาอยางเพียงพอ
3. เปาหมาย
ดานปริมาณ
นักเรียน ชั้น ม. 1 – ม. 6 ไดรับบริการจากระบบการบริหารจัดการดานแผนงานงบประมาณ
อยางมีระบบสามารถตรวจสอบได

ดานคุณภาพ
การบริ ห ารจั ด การดานงานแผนงาน งบประมาณ พั ส ดุ งานการเงิ น ของโรงเรี ยนมี
ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได เกิดประสิทธิผลในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
เปาหมาย
1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมปรึกษาบุคลากรในกลุม -กําหนดหนาที่
- สํารวจวัสดุอุปกรณที่ตองการใช รับผิดชอบ
-ความตองการ
- เสนอโครงการ
จําเปนในการใช
ทรัพยากร
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
วัสดุอุปกรณในการ
- ดําเนินการจัดซือ้ จัดจาง
ปฏิบัติงาน
ตามระเบียบ
-นักเรียนและ
-ใหบริการ
บุคลากรฯ
3. ขั้นประเมินผล
- สรุป ประเมินผล รายงาน

ความสําเร็จของ
โครงการตามตัว
บงชี้

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

1-9 ต.ค. 56

นายสถาพร
นางสุชาดา
และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน

10 ต.ค. 56 –
20 ก.ย.57

นายสถาพร
นางสาววรรณิศา
และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน

25-30 ก.ย.57

นายสถาพร
นางสุชาดา
และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 22,410 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่
1
2

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

กิจกรรมที่ 1
1.1 งานแผนงานและงบประมาณ

-

-

11,000

11,000

กิจกรรมที่ 2
2.1 งานการเงิน

-

-

11,410

11,4000

22,410

22,410

รวม

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค)
1.รอยละ95 ของผูมาใชบริการมี
ความพึงพอใจระบบการจัดการ
ดานการเงิน เปนระบบสามารถ
ตรวจสอบไดเอือ้ ตอการพัฒนา
คุณภาพ

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
การประเมินความพึงพอใจ
การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ตามโครงการ

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินความพึงพอใจ
รายงานโครงการ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การบริหารจัดการดานการบริหารจัดการดานการจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตามผลการใช
เงิน การระดมทรัพยากร การลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน บัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย
มีการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพเปนระบบสอดคลองกับแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการของโรงเรียนสามารถ
ตรวจสอบได และผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจในระบบการบริหารจัดการ มีสิ่งอํานวยความสะดวก
เอื้ออํานวย และสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหดียิ่งขึ้น

ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ
(นายสถาพร พันธุประยูร)
ตําแหนงหัวหนางานแผนงาน

ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ

( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

1 งานแผนงาน
1. กระดาษถายเอกสาร 80 g
2. กระดาษทําปก 120 g
3. แฟมสันกวาง 3 นิ้ว
4. หมึกเติมเครือ่ งปริ้นท
5. ถายเอกสารเขาเลม
แผนปฏิบัติการ ฯ
6. เกาอี้สํานักงาน
7. เครื่อง Printer
2 งานการเงิน
1. สมุดทะเบียนการเงิน
2. น้ํายาลบคําผิด
3. หมึกเติมเครือ่ งปริ้นท 2 เครื่อง
4. ตลับหมึกเครื่องปริ้น 2 เครื่อง
5. แรคซีนขนาด2 นิ้ว
6. กระดาษทําปก
7. ลวดเสียบกระดาษ
8. ลวดเย็บกระดาษNo.35(26/6)
9. แฟมเอกสารปกออน
10. แฟมสันกวาง 3 นิ้ว
11. กระดาษถายเอกสาร 80 g
12.กาวลาเท็กซ ขวดใหญ
32 ออนซ

งบประมาณ

ระยะเวลาที่
ราคา จํานวน
แหลง
จํานวน ตองการใช
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน งบประมาณ เงิน
10
2
6
5
16

รีม
รีม
แฟม
ขวด
เลม

1
1

ตัว 3000
เครื่อง 2600

10
5
10
2
6
6
12
4
20
6
36
1

เลม
ขวด
ขวด
ตลับ
มวน
รีม
กลอง
กลอง
อัน
แฟม
รีม
ขวด

140
120
100
120
160

50
60
140
850
60
120
10
30
30
80
140
70

1400 (√)เงินอุดหนุน
240
600
600
2560

1400
240
600
600
2560

3000
2600

3000
2600

500 (√)เงินอุดหนุน
300
1,400
1,700
360
720
120
120
600
480
5,040
70

500
300
1,400
1,700
360
720
120
120
600
480
5,040
70

รวม

22,410

ป งปม.57

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียน
สพฐ.ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการ
กระจายอํานาจ เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
จุดเนน สพฐ. ที่ ……..
ตัวบงชี้ ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนด
ขอที่ 5 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
นางสุชาดา เรือนคํา
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
การบริหารองคกรจะสามารถดําเนินงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่อง องคกรนั้นๆ จะตองมี
ความพรอมในดานการจัดซือ้ จัดจาง ไมวาจะเปนความรวดเร็ว ความคลองตัวและถูกตองตามระเบียบวิธีการพัสดุ
เพื่อใหการดําเนินงานดานนโยบายและแผนเปนไปดวยความเรียบรอยสําเร็จสมบูรณ จึงสมควรไดดําเนินการ
สรางความพรอมในปจจัยการบริหารงาน โดยจัดใหมีวัสดุอปุ กรณทเี่ อื้ออํานวยใหการดําเนินงานของครูและ
ผูบริหาร เพื่อใหสามารถปฏิบัตงิ านตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักการและเกิด
ประสิทธิผลภายใตการกระจายอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น งานพัสดุจึง
จําเปนตองจัดวางระบบการบริหารแผนงาน โดยใชระบบ P D C A ใหครบวงจร ซึ่งเปนระบบการบริหารงาน
แบบมุง เนนผลงาน จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียน เพือ่ ใหการปฏิบัตงิ านพัสดุโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแกทางราชการ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานพัสดุใหคลองตัวเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. เพื่อใหผูรบั บริการเกิดความพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการงานพัสดุโรงเรียน
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนมีวสั ดุ อุปกรณ แฟมและตูเ ก็บเอกสารงานพัสดุเพียงพอตอการใชงานและการใหบริการ
2. โรงเรียนสามารถใหบริการเกี่ยวกับเอกสารดานการจัดซื้อ-จัดจางแกคณะครูไดครบและทั่วถึง

เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการงานพัสดุที่มีประสิทธิภาพ
2. ผูรบั บริการไมต่ํากวารอยละ 80 ขึ้นไป เกิดความพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการงานพัสดุ
โรงเรียนในระดับมากขึ้นไป
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน

-โครงการพัสดุ
-คําสั่งแตงตั้ง

ตุลาคม 2556 กันยายน 2557

นางสุชาดา เรือนคํา

2. ขั้นดําเนินการ
2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบเอกสารการจัดซือ้ จัดจางโดยใชโปรแกรม School MAM
2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร
งานพัสดุ

-เอกสารงาน
จัดซื้อ-จัดจาง
-แฟมเอกสาร

ตุลาคม 2556 กันยายน 2557
ตุลาคม 2556 กันยายน 2557

นางสุชาดา เรือนคํา

3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมินโครงการ) -รายงานผลการ กันยายน 2557
ดําเนินโครงการ
3.2 ประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ
(แบบประเมินความพึงพอใจ)
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร (แฟมสะสมงาน)

นางสุชาดา เรือนคํา

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 12,000 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
จําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
1 กิจกรรมที่ 1
พัฒนาระบบเอกสารการจัดซื้อจัดจาง โดยใชโปรแกรม School MAM
- เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
- ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน
- ดําเนินงานตามแผน
4,682
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณสํานักงานตามที่กําหนด
- ตรวจรับวัสดุ-อุปกรณ
2 กิจกรรมที่ 2
พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารงานพัสดุ
- เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
- ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน
- ดําเนินงานตามแผน
2,761
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณสํานักงานตามที่กําหนด
- ตรวจรับวัสดุ-อุปกรณ
3 ติดตามประเมินผล
- ประเมินโครงการ
- ประเมินความพึงพอใจ
4 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
รวม
7,443
6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค)
1. ระบบการบริหารจัดการงานพัสดุมี
ประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป
2. ผูรับบริการไมต่ํากวารอยละ 80 มีความ
พึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการงานพัสดุ
โรงเรียนในระดับมากขึ้นไป

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ

รวม

4,682

2,761

7,443

เครื่องมือที่ใช

ประเมินโครงการ

แบบประเมินโครงการ

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานพัสดุทคี่ ลองตัวและมีประสิทธิภาพ
7.2 ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการงานพัสดุโรงเรียน
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสุชาดา เรือนคํา)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ

ลงชื่อ..............................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
(นายเอกชัย ใจกองแกว)
รอง ผอ.กลุมบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

ลงชื่อ..............................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายนิคม มะยาระ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
งบประมาณ
ระยะเวลา
ราคา
จํานวน
แหลง จํานวน
ที่ตองการ
ที่
รายการ
จํานวน หนวย ตอ
งบประมาณ เงิน
เงิน
ใช
หนวย
กิจกรรมพัฒนาระบบเอกสารการ
จัดซื้อ-จัดจาง โดยใชโปรแกรม
School MAM
1 กระดาษถายเอกสาร A4 Quality
10
รีม
140
1400 เงินงบประมาณ
2 กระดาษชารทสีฟา ชมพู เขียว ทําปก 1
รีม
150
150 เงินอุดหนุน
7443 ต.ค.56 –
A4 120 แกรม
ก.ย.57
3 หมึกพิมพ Canon สีดํา แดง ฟา เหลือง 8
ขวด 120
960 เงินนอก งปม.
4 น้ํายาลบคําผิด Pentel 72 W
2
แทง 75
150 เงินอื่น ๆ(ระบุ)
5 กระดาษกาวยนสี ขนาด 1.5 นิ้ว
2
มวน 40
80
6 ซอมแซม/บํารุง/ตรวจสภาพอุปกรณ
1000
และเครือ่ งใชสํานักงาน Printer
7 คาถายเอกสารงานพัสดุ
942
4682
รวม
กิจกรรมพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร
งานพัสดุ
1 กระดาษชารทสีฟา ชมพู เขียว ทําปก 2
รีม
150
300
A4 120 แกรม
2 กระดาษกาวแลคซีน ขนาด 1 นิ้ว
4
มวน 65
260
3 แฟมดําหนีบสันกวาง 1 นิ้ว
20
แฟม 65
1300
4 ตัวหนีบดํา ตราสิงห NO. 111
4
กลอง 25
100
5 ตัวหนีบดํา ตราสิงห NO. 109
4
กลอง 65
260
6 ซองน้ําตาล A4 ขยายขาง
36
ซอง
10
360
7 คาถายเอกสารงานพัสดุ
181
รวม
2761

รวม ( หนึ่งหมื่นบาทถวน )

7443

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 5
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมในสถานศึกษา
ใหเอื้อเหมาะสมกับการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูของผูเรียน
จุดเนนสพฐ. ที่ 9
ตัวบงชี้ ที่ 7
มาตรฐาน 11
ขอที่ 5
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานอาคารสถานที่
นายพิภพ จันทรคํา
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ไดจัด
สภาพแวดลอม บรรยากาศทีเ่ อื้อตอการจัดการศึกษา โดยมีอาคาร สถานที่สวยงาม สะอาด รมรื่นนาอยูเปน
แหลงเรียนรูในสถานศึกษาสนองนโยบายของโรงเรียนและสอดคลองกับนโยบายโรงเรียน ในฝนรุน 2 (โรงเรียน
ดีใกลบาน) โครงการสรางสถาบันพัฒนาอัจฉริยภาพผูนําที่สอดคลองกับศักยภาพอาชีพของจังหวัดและโครงการ
EIS ทั้งนี้เพื่อใหผเู รียนมีความรักโรงเรียน มีสวนรวมในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ มีความปลอดภัย
การสงเสริมสุขภาพพลานามัยของผูเรียนใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี การประชาสัมพันธงาน
ของโรงเรียน การใหบริการชุมชนในการใชอาคารสถานที่ในโอกาสอันควร สมาคมศิษยเกา ผูปกครอง องคกร
ภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพือ่ เสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบานกับชุมชนจึงไดจัด
ใหมีโครงการ พัฒนาอาคารสถานที่ ขึ้นในโรงเรียน ใหพฒ
ั นาตอเนื่องและยั่งยืน
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดสภาพสิง่ แวดลอมใหเอือ้ ตอการเรียนรู สงเสริมสุขภาพอนามัยและปลอดภัยของผูเ รียน
2. เพื่อใหอาคารเรียน อาคารประกอบ มีความสะอาด สวยงาม มีบรรยากาศทางวิชาการ
3. เพื่อบริการงานสาธารณูปโภคใหเพียงพอ มีระบบสุขาภิบาล การรักษาสภาพแวดลอมที่ถูก
สุขอนามัยและมีความปลอดภัย
4. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยใฝเรียน ศึกษาหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูในสถานศึกษา
และมีจิตอาสาในการดูแลรักษาสถาบันของตนเอง
5. เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
3.1.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบริการทีส่ งเสริมใหผเู รียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ
3.1.2 การบริหารงานอาคารสถานที่ครบวงจร P D C A

3.2 คุณภาพ
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สง เสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพตามเกณฑ รอยละ 80 ตามตัวชี้วัด ดังนี้
3.2.1 มีสภาพแวดลอมทีเ่ อื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานทีเ่ หมาะสม ตามเกณฑ รอยละ 80
3.2.2 มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและปลอดภัยของผูเรียน ตามเกณฑ รอยละ 80
3.2.3 มีอํานวยความสะดวกพอเพียงและอยูในสภาพใชการไดดี ตามเกณฑ รอยละ 80
3.2.4 มีบริเวณหองเรียนและรอบอาคารสถานที่สะอาด ตามเกณฑ รอยละ 80
4 วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผน
ปฏิบัติงาน
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 ปรับภูมิทัศน
2.2 ปรับปรุงซอมแซม
หองเรียนและอาคารประกอบการ
2.3 การซอมแซมและ
จัดระบบสาธารณูปโภค น้ํา ไฟฟา
2.4 ประกวดหองเรียน
2.5 ประกวดเขตรับผิดชอบ
3. ขั้นประเมินผล
3.1 สอบถาม
3.2 สํารวจ

เปาหมาย

-รอบบริเวณโรงเรียน
-ทุกอาคารเรียนและ
อาคารประกอบการ
-ทุกอาคารเรียนและ
อาคารประกอบการ
-ทุกชั้นเรียน
-ทุกชั้นเรียน
ผลการจัดทําโครงการ
เพื่อนําไปพัฒนาป
ตอไป

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

พ.ค. 2557

นายพิภพ จันทรคํา

ต.ค.2556 ก.ย.2557

นายพิภพ จันทรคํา
นายพิภพ จันทรคํา
นายพิภพ จันทรคํา

ก.ย. 2557

นางลําดวน ปานปาก
นายมนตรี เปยงงาม
นายพิภพ จันทรคํา
นางลําดวน ปานปาก
นายมนตรี เปยงงาม

5 รายละเอียดการใชงบประมาณ1
งบประมาณ จํานวน 57,478 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ ดังนี้
ที่
1
2
3
4

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1
ปรับปรุงซอมแซมหองเรียนและอาคาร
ประกอบการ
กิจกรรมที่ 2
การซอมแซมและจัดระบบสาธารณูปโภค
น้ํา ไฟฟา
กิจกรรมที่ 3
ประกวดหองเรียน
กิจกรรมที่ 4
ประกวดเขตรับผิดชอบ
รวม

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค)
1. โรงเรียนมีสภาพสิง่ แวดลอมให
เอื้อตอการเรียนรู สงเสริมสุขภาพ
อนามัยและปลอดภัยของผูเ รียน
2.โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ มีความสะอาด สวยงาม
มีบรรยากาศทางวิชาการ
3. โรงเรียนมีสาธารณูปโภคให
เพียงพอ มีระบบสุขาภิบาล การ
รักษาสภาพแวดลอมที่ถูก
สุขอนามัยและมีความปลอดภัย
4 โรงเรียนได สงเสริมใหนักเรียน
มีนิสัยใฝเรียน ศึกษาหาความรู
ดวยตนเองจากแหลงเรียนรูใน
สถานศึกษาและมีจิตอาสาในการ
ดูแลรักษาสถาบันของตนเอง
5. โรงเรียนและชุมชนไดมสี วน
รวมในการจัดการศึกษาใหกับ
นักเรียน

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใช
คาวัสดุ
สอย
28,034

28,034

-

-

25,230

25,230

-

-

1,214

1,214

-

-

3,000

3,000

-

-

57,478

57,478

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช

สอบถาม

-

แบบสอบถาม

-สํารวจ

-

แบบสํารวจ

- สํารวจ

- แบบสํารวจ

-สอบถาม

-

- สํารวจ

- แบบสํารวจ

แบบสอบถาม

รวม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานทีเ่ หมาะสม ตามเกณฑ รอยละ 80
7.2 มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและปลอดภัยของผูเรียน ตามเกณฑ รอยละ 80
7.3 มีอํานวยความสะดวกพอเพียงและอยูใ นสภาพใชการไดดี ตามเกณฑ รอยละ 80
7.4 มีบริเวณหองเรียนและรอบอาคารสถานที่สะอาด ตามเกณฑ รอยละ 80

ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
( นายพิภพ จันทรคํา)
ผูชวย ผอ.กลุมบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

จํานวน

หนวย

6
ตัว
1 พัดลมติดผนัง มิซูมิชิ
W 16 CR
2 สายไฟฟา VAF 2×1.5
200
เมตร
3 ประตู PVC บานเรียบ
8
บาน
ขนาด0.60×1.80ม.
4 ปูนซีเมนต
30
ถุง
5 ปลั๊กไฟ 3 ชอง
20
ตัว
6 กิ๊บตอกสายไฟฟา
20
ถุง
7 ทอพีวีซีแข็งชนิดธรรมดา 25
ทอน
8 ปลั๊กไฟฟา 3 ตา
5
ตัว
9 สายไฟฟาขนาดออนขนาด 1
มวน
2×1.0 ตร.มม.
10 กอกน้ํา
10
อัน
11 กุญแจ
20
ชุด
12 ทอพีวีซี ฉาก
50
ตัว
13 ทอพีวีซี ตอตรง
50
ตัว
14 สวิทย ไฟฟา ปด-เปด
20
ตัว
15 ใบมีดตัดหญา
5
ใบ
16 แกสโซฮอล 95 E20
100
ลิตร
17 ตะปู
10
กลอง
18 น้ํายาลางหองน้ํา
9 แกลลอน
19 เกียรติบัตร
200
แผน
20 ปมน้ํา
1
เครื่อง
21 กาวทาทอPVC
7
กระปอง
22 เทปพันสายไฟฟา
5
มวน
รวม

งบประมาณ
ราคา จํานวน
แหลง
จํานวน ระยะเวลาที่
ตอหนวย เงิน งบประมาณ เงิน ตองการใช
1,500

9,000 เงินอุดหนุน

1,400
1,500

2,800 เงินอุดหนุน
12,000 เงินอุดหนุน

150
125
10
56
125
900

5,250
2,500
200
1,400
625
900

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

50
100
8
8
30
120
34
100
600
10
6,000
50
30

500
2,000
400
400
600
600
3,400
1,000
5,400
2,000
6,000
350
150
57,475

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ

สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมพัฒนาระบบงานธุรการ
สพฐ.ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการ
กระจายอํานาจ เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
จุดเนน สพฐ. ที่ 9 สถานศึกษาทุกแหงไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งและไดรับการ
รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)
ตัวบงชี้ ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนด
ขอที่ 5 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมบริหารงานทั่วไป
นางสาววารุณี กอบกํา
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลมีนโยบายการบริหารงานแบบมุงเนนผลงาน กระทรวงศึกษาจึงกําหนดเปนมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสถานศึกษามีการบริหารงานเชิงกลยุทธ สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร และใหมี
การตรวจสอบถวงดุล งานธุรการจึงจัดวางระบบการบริหารแผนงาน โดยใชระบบ P D C A ใหครบวงจร
ซึ่งก็คือระบบการบริหารงานแบบมุงเนนผลงาน จึงจัดทําปรับปรุงงานธุรการ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณใหครบวงจรเดรมมิ่ง
2. เพื่อปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานธุรการใหคลองตัวเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น
3. เพื่อใหสถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครอบคลุมการบริหารงบประมาณ 7 ดาน
2. การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐานครบ 5 องคประกอบ
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมีการบริหารงานตามระบบเดรมมิง่ รอยละ 80
2. โรงเรียนมีการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน ตามเกณฑ สพฐ. รอยละ 80

4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน

เปาหมาย

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน
2. ขั้นดําเนินการ
กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

กันยายน – ตุลาคม 2556 น.ส.วารุณี กอบกํา

3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมินโครงการ)
3.2 ประเมินความคิดเห็นผูรวมกิจกรรม
(แบบสอบถามความคิดเห็น)
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร (แฟมสะสมงาน)

ตุลาคม 2556 –
กันยายน 2557

น.ส.วารุณี กอบกํา

กันยายน 2557

น.ส.วารุณี กอบกํา

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 39,341 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

1
2
3

4
5

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน
ดําเนินงานตามแผน
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณสํานักงานตามที่
กําหนด
- ตรวจรับวัสดุ-อุปกรณ
ติดตามประเมินผล
- วิเคราะหขอมูลจากการใชวัสดุอุปกรณ
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
รวม

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

39,341

รวม

39,341

39,344

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค)
ผูใชบริการงานธุรการรอยละ 80 มีความพึง
พอใจในการใหบริการ

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
การประเมิน/การสังเกต

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสอดคลองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2. โรงเรียนมีการพัฒนาการศึกษาเปนที่ยอมรับของผูปกครอง ชุมชน ในทองถิ่น

ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาววารุณี กอบกํา)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะชํานาญการ

ลงชื่อ..............................................ผูเห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุมบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..............................................ผูอนุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

1 พัสดุสํานักงาน
กระดาษถายเอกสาร A4 Quality
กระดาษแฟกซ
กระดาษชารทสีฟา ชมพู เขียว ทําปก A4
120 แกรม
กระดาษโฟโต 180 แกรม A4
สมุดหมายเหตุรายวัน
สมุดเบอร 2
ซองขาว ครุฑ 555
ลวดเย็บกระดาษ เบอร 10
ลวดเสียบกระดาษ ตรามา
ทะเบียนหนังสือสง A4
แลคซีน ขนาด 1 นิ้ว
หมึก HP LaserJet 12 A
หมึกพิมพ Canon สีดํา แดง ฟา เหลือง
หมึกเติมปากกาไวบอรด ตรามา สีน้ําเงิน
ทะเบียนหนังสือสง A5 เลมเล็ก
กระดาษการดขาว 120 แกรม A4
ปากกาไวทบอรดสีน้ําเงิน แดง pilot
ปากกาเนนขอความ
กาวกาเท็กซ ขนาด 40 cc.
2 ซอมแซม/บํารุง/ตรวจสภาพอุปกรณ
และเครื่องใชสํานักงาน
เครื่องปริ้นเตอร

จํานวน

งบประมาณ
ราคา
จํานวน
หนวย ตอ
เงิน
หนวย

70
6
4

รีม
มวน
รีม

140
45
150

1
2
6
1
1
6
3
6
27
8
3
2
2
4
4
4

หอ
เลม
เลม
กลอง
กลองใหญ
แพ็ค
เลม
มวน
กลอง
ขวด
ขวด
เลม
หอ
แทง
แทง
ขวด

420
90
53
500
192
95
67
28
800
120
85
47
69
23
29
16

รวม

รวม ( สามหมื่นเกาพันสามรอยสี่สิบเอ็ดบาทถวน )

ระยะเวลา
จํานวน
แหลง
ที่ตองการ
งบประมาณ เงิน
ใช

9,800
270 เงินงบประมาณ
600 เงินอุดหนุน
39,344 ต.ค.56 –
มี.ค.57
420 เงินนอก งปม.
180 เงินอื่น ๆ (ระบุ)
318
500
192
570
201
168
21,600
960
255
94
138
92
116
64
36,538
2,803
39,341

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรู
จุดเนน สพฐ. ที่ 6 , 10
ตัวบงชี้ ที่ 7 , 9 , 12
มาตรฐานที่ 13
ขอที่ 3
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
งานประชาสัมพันธ
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
งานประชาสัมพันธจัดเปนแหลงเรียนรูท ี่มหี นาที่เผยแพรความรู ขอมูล ขาวสาร
และประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ ใหบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน
ผูปกครอง และผูที่มสี วนเกี่ยวของเกิดการเรียนรูโดยผานสือ่ ประชาสัมพันธตางๆ เชน การจัดรายการ
เสียงตามสาย การจัดทําวารสารโรงเรียน เอกสารและหนังสือเผยแพรขอ มูลขาวสาร ฯลฯ จน
สามารถสรางความรู ทักษะ มีระบบการจัดการความรู มีการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันทัง้ บุคลกรในสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครองและผูมสี วนเกี่ยวของ (ตัวบงชี้ 13.1 และ 13.2)
2. วัตถุประสงค
2.1. เพื่อสงเสริมงานประชาสัมพันธเปนแหลงเรียนรูในการเผยแพรความรู ขอมูล ขาวสาร
และประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ ใหกับบุคลากรในสถานศึกษา
ชุมชน ผูปกครอง และผูมสี วนเกี่ยวของ (ตัวบงชี้ 13.1)
2.2. เพื่อใหมีการจัดทําและจัดหาสื่อประชาสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรูร ะหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ(ตัวบงชี้ 13.2)
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1. มีการจัดรายการเสียงตามสายทุกวันจันทร – ศุกรในชวงเชา และพักเที่ยง
(ยกเวนวันหยุด,วันปดภาคเรียน)
2. มีหนังสือพิมพบริการขาวสารวันละ 1 ฉบับ (ยกเวนวันหยุด,วันปดภาคเรียน)
3. มีวารสารโรงเรียน ปละ 1 ฉบับ จํานวน 1,000 เลม
4. มีเอกสารและหนังสือเผยแพรความรู ขอมูลขาวสารใหกับบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน
ผูปกครอง และผูมสี วนเกี่ยวของ

3.2 ดานคุณภาพ
1. พัฒนางานประชาสัมพันธเปนแหลงเรียนรูในการเผยแพรความรู ขอมูล ขาวสาร
และประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ ใหกับบุคลากรในสถานศึกษา
ชุมชน ผูปกครอง และผูมสี วนเกี่ยวของ
2. มีการจัดทําและจัดหาสื่อประชาสัมพันธ เชน การจัดรายการเสียงตามสาย วารสาร
โรงเรียน เอกสารและหนังสือเผยแพรขอมูลขาวสาร ในการ แลกเปลี่ยนเรียนรูร ะหวางบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
4. วิธีดําเนินการ
กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ
2.2 พัฒนางานประชาสัมพันธ
2.3 จัดรายการเสียงตามสาย
2.4 จัดทําวารสารโรงเรียน
3. การติด ตามประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมินโครงการ)
3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูร วมกิจกรรม
(แบบประเมินความพึงพอใจ)
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร (แฟมสะสมงาน)

งบประมาณ
-

วัน เดือน ปที่ปฏิบัติ
26 – 30 กย. 56

-10,000 บาท
- 50,000 บาท
-

1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57
1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57
1 ก.พ. 57 – 31 มี.ค. 57
1-30 ก.ย. 57

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 60,000 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
การใชงบประมาณ
1 พัฒนางานประชาสัมพันธ
- วัสดุสํานักงาน
- หนังสือพิมพเดลินิวส
1.ขั้นเตรียมการ
-ประชุมครูเพื่อทราบความตองการ
ใชวัสดุอุปกรณ/สื่อ
-มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ
2.ขั้นดําเนินการ
- จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ/สื่อ
-ตรวจรับ ลงทะเบียน
-ใหบริการ เก็บสถิติขอมูล
3.ขั้นประเมินผล
-วิเคราะหขอมูลจากการใชบริการ
-สรุปผลการดําเนินการ
-จัดทํารายงานเสนอฝายบริหาร

2 กิจกรรมการจัดรายการเสียงตาม
สาย
1.ขั้นเตรียมการ
-ประชุมวางแผนการจัดรายการเสียง
ตามสาย
-มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ
2.ขั้นดําเนินการ
- ดําเนินการจัดรายการเสียงตามสาย
ทุกวันจันทร – ศุกร ชวงเวลาเชา
กอนโรงเรียนเขาและพักเที่ยง
-เก็บรวบรวมสถิติการใหบริการ

3.ขั้นประเมินผล
-วิเคราะหขอมูลจากการใชบริการ
-สรุปผลการดําเนินการ
-จัดทํารายงานเสนอฝายบริหาร

ผลที่ไดรับจากกิจกรร ม/
โครงการ

จํานวนตามหมวดจาย

งบประมาณ

คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

10,000

-

-

10,000

-

-

-

-

-วัสดุอุปกรณที่ตองการใชใน
ปงบประมาณ 2557
- บัญชีวัสดุอุปกรณ
- การเตรียมความพรอมในการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ
-มีวัสดุอุปกรณตามที่กําหนด
-จัดกิจกรรมงานประชาสัมพันธ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
-ความพึงพอใจของผูใชบริการ
-ทราบผลดําเนินงานเปน
แนวทางในการพัฒนางาน
ตอไป

- คณะกรรมการดําเนินการจัด
รายการเสียงตามสาย

- คณะกรรมการดําเนินการจัด
รายการเสียงตามสายที่มี
ประสิทธิภาพ

-ความพึงพอใจของผูใชบริการ
-ทราบผลดําเนินงานเปน
แนวทางในการพัฒนางาน
ตอไป

3 กิจกรรมการจัดทําวารสารโรงเรียน
1.ขั้นเตรียมการ
-ประชุมวางแผนการจัดทําวารสาร
โรงเรียน
-มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ
2.ขั้นดําเนินการ
- ดําเนินการรวบรวมขอมูล
ออกแบบ และจัดทําวารสาร
โรงเรียน
-เก็บสถิติขอมูล
3.ขั้นประเมินผล
-วิเคราะหขอมูลจากการใชบริการ
-สรุปผลการดําเนินการ
-จัดทํารายงานเสนอฝายบริหาร

- คณะกรรมการดําเนินการ
จัดทําวารสารโรงเรียน
- คณะกรรมการดําเนินการ
จัดทําวารสารโรงเรียน
50,000

-

-

50,000

-ความพึงพอใจของผูใชบริการ
-ทราบผลดําเนินงานเปน
แนวทางในการพัฒนางานตอไป

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
- ผูใชบริการงานประชาสัมพันธรอยละ 85
มีความพึงพอใจในการใหบริการของงาน
ประชาสัมพันธ
- บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครอง
และผูมีสวนเกี่ยวของรอยละ 85 ไดรับความรู
ขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
- สอบถามความพึงพอใจผูใชบริการ
งานประชาสัมพันธ

เครื่องมือที่ใช
- แบบสอบถาม

- แบบประเมินผลการจัด
- ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม กิจกรรม
งานประชาสัมพันธ
- แบบบันทึกสรุปการดําเนินงาน
- สรุปผลการดําเนินงาน

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. งานประชาสัมพันธเปนแหลงเรียนรูในการเผยแพรความรู ขอมูล ขาวสาร
และประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ ใหกับบุคลากรในสถานศึกษา
ชุมชน ผูปกครอง และผูมสี วนเกี่ยวของ
2. มีสื่อประชาสัมพันธ เชน การจัดรายการเสียงตามสาย จัดทําวารสารโรงเรียน
เอกสารและหนังสือเผยแพรขอมูลขาวสารฯลฯ ในการ แลกเปลี่ยนเรียนรูร ะหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ

ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวดวงเนตร อองละออ)
ตําแหนง ครูชํานาญการ
หัวหนางานประชาสัมพันธ

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ที่

รายการ

จํานวน
หนวย

ราคา
ตอ
หนวย

จํานวน
เงิน

1,000
เลม
176 ฉบับ
16 ผืน

50

1

คาจัดจางทําวารสารโรงเรียน

2
3

คาหนังสือพิมพ
ไวนิลประชาสัมพันธ 1x3 เมตร

4
5

กระดาษถายเอกสาร A4 (Double A) 10 รีม
ลวดเย็บกระดาษ No.10 -1M
10 กลอง
MAX
(ขนาดกลองละ 1000 steples)
ลวดเย็บกระดาษ No.3-1M MAX 15 กลอง
(ขนาดกลองละ 1000 steples)
คลิปเสียบกระดาษตราสมอ
10 กลอง
(ขนาดกลองละ 50 pcs)
แผน CD-R 80 (princo)
2 กลอง
กลองละ 50 แผน
2 x – 56x 80 min 700 mb
กระดาษชารทสีใหญ 31*43
24 แผน
กระดาษสีทําปก A4 (100 แผน)
3 รีม
กาว latex ขนาด 16 ออนซ
2 ขวด
เทปใส ขนาด 1.5 นิ้ว
2 มวน
กระดาษกาว ยนขนาด 2 นิ้ว
2 มวน
น้ํายาลบคําผิด 72w 4.2 มล.
2 หลอด
ฟวเจอรบอรด 49x65 cm
10 แผน
รวม (หกหมืน่ บาทถวน)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

จํานวนเงิน

50,000

แหลง
งบประมาณ
เงินอุดหนุน

ระยะเวลาที่
ตองการใช

50,000

มี.ค. 57

10
300

1,760
4,800

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

1,760
4,800

ทุกสิ้นเดือน
ตลอด
ปงบประมาณ

130
9

1,300
90

1,300
90

ธ.ค.56,ก.ย.57
ธ.ค.56,ก.ย.57

17

255

255

ธ.ค.56,ก.ย.57

7

70

70

ธ.ค.56,ก.ย.57

270

540

540

ธ.ค.56,ก.ย.57

14
75
40
45
52
75
20

336
225
80
90
104
150
200

336
225
80
90
104
150
200
60,000

ธ.ค.56,ก.ย.57
ธ.ค.56,ก.ย.57
ธ.ค.56,ก.ย.57
ธ.ค.56,ก.ย.57
ธ.ค.56,ก.ย.57
ธ.ค.56,ก.ย.57
ธ.ค.56,ก.ย.57

งบประมาณ

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 9
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ
จุดเนน สพฐ. ที่ 9
ตัวบงชี้ ที่ 1
มาตรฐานที่ 1
ขอที่ 1
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานอนามัยโรงเรียน /กลุม บริหารงานทั่วไป
นางวาสนา รัตนกรจินดา
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการ
จัดการศึกษา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทงั้ รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังนั้นงาน
อนามัยโรงเรียนและสงเสริมสุขภาพ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาผูเ รียนใหเปนผู
ที่มีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ โดยไดจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป เชนการวัดน้ําหนักและสวนสูง
ในแตละปการศึกษา เทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแสดงการ
เจริญเติบโตดานความสูงตามอายุ และน้ําหนัก แสดงความอวน-ผอม เปนการสงเสริมความเจริญเติบโตของ
ผูเรียนตามชวงอายุวัยตลอดจนเปนการปองกันและแกไขปญหาสุขภาพของผูเ รียน
2. วัตถุประสงค(ระบุตัวชี้วัด)
1. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ
2. นักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
3. เปาหมาย
ดานปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภชั้น ม. 1 - ม. 6
ดานคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภมสี ุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ มี
น้ําหนัก สวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
4. วิธีดําเนินการ
กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน
2. ขั้นดําเนินการ/กิจกรรม
2.1 กําหนดขั้นตอนกิจกรรม
2.2 จัดซื้อเวชภัณฑยาและอุปกรณตางๆ
2.3 ใหบริการบุคลากรและนักเรียน

งบประมาณ
-

วัน เดือน ปที่ปฏิบัติ
ต.ค. 56

10,000

ต.ค. 56 - ก.ย. 57

กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมินโครงการ)
3.2 ประเมินความคิดเห็นผูรวมกิจกรรม
(แบบสอบถามความคิดเห็น)
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร(แฟมสะสมงาน)

ที่
1

งบประมาณ
-

วัน เดือน ปที่ปฏิบัติ
ก.ย. 57

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน…10,000…..บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
จําแนกตามหมวดรายจาย
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 1
1.1 จัดซื้อเวชภัณฑยา
1.2 จัดซื้อชุดเครื่องนอน ประกอบดวย
หมอน ปลอกหมอนและผาปูที่นอน จํานวน 12
ชุด

2

4,000

4,000

6,000

6,000

กิจกรรมที่ 2
2.1 ตรวจรับ ลงทะเบียน
2.2 ใหการใหบริการ
2.3 เก็บสถิติขอมูล
2.1 ใหบริการแกบุคลากรและนักเรียน

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 สรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

รวม

10,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกกําลังกายสม่ําเสมอ
2. นักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน

วิธีการวัดและประเมินผล
การประเมิน/การสังเกต
การสอบถาม การสังเกต
การประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม/แบบทดสอบ
สมรรถภาพ
แบบสอบถาม/แบบสังเกต
แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ (สอดคลองกับวัตถุประสงค)
1. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ
2. นักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางวาสนา รัตนกรจินดา)
หัวหนางานอนามัยโรงเรียน

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ราคา จํานวน แหลง จํานวน
ที่ตองการ
ที่
รายการ
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน งบประมาณ เงิน
ใช
1 เจลลดไข
2
ถุง 150 300 เงินอุดหนุน 300 ตลอดป
2 ถุงน้ํารอน
2
ถุง 100 200
200 งบประมาณ
3 สําลี
2
ถุง 100 200
200
4 พลาสเตอรปดแผล
2 กลอง 100 200
200
5 น้ําเกลือ
12 ขวด 20
240
240
6 ยาใสแผลสด
12 ขวด 25
300
300
7 ยาลดกรด
1000 เม็ด
250
250
8 ยาแกปวด ลดไข
3 ขวด 200 600
600
9 หมอน
12 ใบ 100 1,200
1,000
10 ผาพันแผล
5 กลอง 100 500
500
11 สกอตเทปปดแผล
1 กลอง 210 210
210
12 ผาปูที่นอนพรอมปลอกหมอน
12 ชุด 400 4,800
4,800
รวม (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
10,000

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 1
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมและการบริการทีส่ งเสริม
ใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
จุดเนน สพฐ. ที่ 5
ตัวบงชี้ ที่ 7
มาตรฐานที่ 11
ขอที่ 5
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
นายสุวัฒนชัย สมนึก
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาดานการบริการแกครูและนักเรียนที่จะสงเสริมใหผูเรียนมีการพัฒนาเต็มศักยภาพจําเปนตองจัด
สื่ออุปกรณเพื่อบริการและจัดหาเครื่องมือในการบริการทีร่ วดเร็วและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสะดวกตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทีเ่ กี่ยวของ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดหาสือ่ และอุปกรณสําหรับบริการการใชสอื่ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2.2 เพื่อจัดหาอุปกรณและเครื่องมือสําหรับอํานวยความสะดวกในการปรับซอมแซมสือ่ อุปกรณเทคโนโลยี
ใหสามารถใชไดตามปกติอยางรวดเร็ว
2.3 เพื่อบริการซอมแซมสือ่ อุปกรณเทคโนโลยีที่มีการชํารุดเสียหายใหใชงานไดตามปกติ
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
นักเรียน จํานวน 750 คน ครู จํานวน 60 คน
3.2 ดานคุณภาพ
สื่อ อุปกรณทางเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมและพอเพียง
มีเครื่องมือสําหรับบริการและซอมแซมสื่อ
สื่ออุปกรณเทคโนโลยีที่มกี ารชํารุดเสียหายสามารถใชงานไดตามปกติ
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผน
ปฏิบัติงาน

เปาหมาย
นักเรียน จํานวน
750 คน ครู
จํานวน 60 คน มี
สื่อ อุปกรณทาง
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมและ
พอเพียง

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ต.ค.56

นายสุวัฒนชัย สมนึก

2. ขั้นดําเนินการ
นักเรียน จํานวน
2.1 สํารวจอุปกรณที่ชํารุด
750 คน ครู
และตองเพิ่มเติม
จํานวน 60 คน มี
2.2 ขออนุมัติจัดซื้อ
สือ่ อุปกรณทาง
2.3 ติดตั้งและปรับปรุง
เทคโนโลยีที่
อุปกรณ
เหมาะสมและ
2.4 บริการแกผูที่ขอใชอยาง
พอเพียง
มีประสิทธิภาพ
3. การติดตามประเมินผล
นักเรียน จํานวน
3.1 ประเมินโครงการ (แบบ
750 คน ครู
ประเมินโครงการ)
จํานวน 60 คน มี
3.2 ประเมินความพึงพอใจ
สื่อ อุปกรณทาง
ผูรวมกิจกรรม (แบบประเมิน
เทคโนโลยีที่
ความพึงพอใจ)
เหมาะสมและ
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร
พอเพียง
(แฟมสะสมงาน)

ตลอด
ปงบประมาณ

นายสุวัฒนชัย สมนึก

ก.ย. 2556

นายสุวัฒนชัย สมนึก

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 24,685 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
จําแนกตามหมวดรายจาย
ที่
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1 กิจกรรมที่ 1
1.1 ปรับปรุงระบบเสียงหนาเสาธง
21,500
1.2 ปรับปรุงระบบเสียงในหอประชุม
1.3 ปรับปรุงระบบเสียงเสียงตามสาย
2 กิจกรรมที่ 2
2.1 บริการระบบเสียงเสียงตามสายและในชั้น
เรียน
3,185
2.2 บริการปรับซอมแนะนําการใชสื่อ
โสตทัศนูปกรณ
รวม

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค)
1. การจัดหาสือ่ ที่เหมาะสม
2. การจัดหาอุปกรณทเี่ หมาะสม
3. การบริการที่รวดเร็ว

24,685

รวม
21,500

3,185

24,685

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช
การสํารวจและสอบถาม
แบบสํารวจและสอบถาม
การสํารวจและสอบถาม
แบบสํารวจและสอบถาม
การสํารวจและสอบถาม
แบบสํารวจและสอบถาม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนไดรับความรูจ ากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีตามที่การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จาก
การที่ครูมีสอื่ อุปกรณทางเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมและพอเพียง โดยที่งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีมเี ครื่องมือ
สําหรับบริการและซอมแซมสื่อ สื่ออุปกรณเทคโนโลยีที่มีการชํารุดเสียหายสามารถใชงานไดตามปกติและทัน
เหตุการณ
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
( นายสุวัฒนชัย สมนึก )
หัวหนางานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
(นายนิคม มะยาระ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

ราคา จํานวน
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน

1 ชุดลําโพง 100 w

3

2 ไมโครโฟนไรสาย
3 voiceลําโพง
4 เครื่องมือ-อุปกรณซอม ถัวเฉลี่ย
รวม

2
6

เครื่อง 3,700
ชุด
อัน

4,000
400

แหลง
งบประมาณ

ระยะเวลาที่
จํานวน ตองการใช
เงิน

11,100 (√) เงินอุดหนุน

11,100

8,000 (√) เงินอุดหนุน
2,400 (√) เงินอุดหนุน
3,185 (√) เงินอุดหนุน
24,685

8,000
2,400
3,185
24,685

ตลอด
ปงบประมาณ

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 5
สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาระบบงานสารสนเทศโรงเรียน
จุดเนน สพฐ. ที่ 9
ตัวบงชี้ ที่ 7
มาตรฐานที่ 14
ขอที่ 5
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานสารสนเทศ
นายอิทธิกร อินโองการ
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
ขอมูลและสารสนเทศเปนปจจัยหลักของการทํางานในปจจุบัน ทั้งงานดานการบริหารและผูบ ริหารในระดับ
ตาง ๆ หรืองานดานการปฏิบัติการผูป ฏิบัติการในทุกระดับตองมีขอมูลและสารสนเทศ ไมวาหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ลวนตองการขอมูลสารสนเทศที่ ถูกตอง แมนยํา ครบถวน ครอบคลุม รวดเร็ว เชื่อถือได ซึ่งจะทําให
องคกรนั้น ๆ ไดเปรียบทั้งในเชิงการบริหารจัดการและเชิงการปฏิบัติงานของผูป ฏิบัติงาน และองคกรในระดับ
ลางจะสามารถเปนฐานขอมูลสารสนเทศ ทีเ่ ปนประโยชนกบั องคกรในระดับทีเ่ หนือกวาขึ้นไป ยิ่งโดยเฉพาะใน
องคกรการจัดการศึกษาจําเปนตองอาศัยขอมูลสาระสนเทศ ภายในสถานศึกษาในการบริหารจัดการการศึกษา
เพื่อสอดคลองกับ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งขอมูลและสารสนเทศนั้น จะทําใหการจัด
การศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ ฉะนั้น จึงจําเปนตองมีระบบขอมูลสารสนเทศที่ ถูกตอง เปนปจจุบันและสมบูรณ
อยูเสมอ ซึ่งจะสามารถนําขอมูลสารสนเทศมาวิเคราะหหาจุดเดนจุดดอยเพื่อปรับปรุงและแกไขประสิทธิภาพ
ของสถานศึกษาใหเกิดการพัฒนาในปจจุบันและ ในอนาคตอยางตอเนื่อง ซึ่งจากหลักการและเหตุผลดังกลาวจะ
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานดังตอไปนี้
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน
2. เพื่อเปนแหลงใหบริการและเผยแพรขอมูลสารสนเทศแกบุคลากร ผูสนใจ และผูเกี่ยวของในทุกระดับ
3. เพื่อรวบรวมขอมูลสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา ในการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของ เปาหมาย
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1. โรงเรียนมีศูนยขอมูลสารสนเทศ ถูกตอง สมบูรณ รวดเร็ว ทันสมัย และครอบคลุมในทุกดาน
2. โรงเรียนมีอปุ กรณเครื่องมือที่จําเปนในการจัดเก็บ รวบรวม ใหบริการและเผยแพรดานขอมูล
สารสนเทศแกบุคลากร ผูส นใจ และหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
3.2 ดานคุณภาพ
1. ครูมีความรูดานสาระสนเทศที่ถูกตอง สมบูรณ และรวดเร็วเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน
2. มีบุคลากรทีร่ ับผิดชอบในการบริหารจัดการและใหบริการสารสนเทศ ของโรงเรียน
3. ระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน ถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน
4. ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น

5. โรงเรียนสามารถนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
4 วิธีดําเนินการ
กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ

งบประมาณ

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน กําหนดรูปแบบ
ขอบเขตขอมูลและขอบเขตการทํางาน
16,000
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ
- จัดหาวัสดุ – ครุภัณฑเพื่อการทํางาน
(OBEC – SMIS, DATA ON WEB, DATA Center,
โรงเรียนในฝน เปนตน )
- เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห ประมวลผล
- จัดทําเอกสารรูปเลม นําเสนอขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนใหมีความ
ทันสมัยและมีขอมูลที่เปนปจจุบันเพื่อเผยแพร
- จัดทํา Web site นําเสนอขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนใหมีความ
ทันสมัยและมีขอมูลที่เปนปจจุบันเพื่อเผยแพร
- ทําปรับปรุงขอมูล สารสนเทศ ดาน ๆ ใหมี
ความถูกตอง สมบูรณ ครอบคลุมและมีความเปน
ปจจุบันมากอยูเสมอ
2.2 ถาเปนเนือ้ หา ใสสาระการอบรมโดยสังเขป
3. การติดตามประเมินผล
3.1 ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินการ
ประเมินโครงการ (แบบประเมินโครงการ)
3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูร วมกิจกรรม
(แบบประเมินความพึงพอใจ)
3.3 สรุปผลการดําเนินการดโครงการ
3.4 สรุปรายงานผลการดําเนินการดโครงการ
เสนอผูบริหาร (แฟมสะสมงาน)

วัน เดือน ปที่
ปฏิบัติ
กันยายน 2556

ตุลาคม 2556 –
กันยายน 2557

กันยายน 2557

ผูรับผิดชอบ
นายอิทธิกร
อินโองการ

นายอิทธิกร
อินโองการ

นายอิทธิกร
อินโองการ

5 รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 16,000 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
จําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
16,000
1 กิจกรรมที่ 1
1. จัดหาวัสดุ – ครุภัณฑเพื่อการทํางาน (OBEC
– SMIS, DATA ON WEB, DATA Center,
โรงเรียนในฝน เปนตน )
2. เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห ประมวลผล
3. จัดทําเอกสารรูปเลม นําเสนอขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนใหมี
ความทันสมัยและมีขอมูลทีเ่ ปนปจจุบันเพื่อ
เผยแพร
3. จัดทํา Web site นําเสนอขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารของโรงเรียนใหมีความทันสมัย
และมีขอมูลทีเ่ ปนปจจุบันเพื่อเผยแพร
4. ทําปรับปรุงขอมูล สารสนเทศ ดาน ๆ ใหมี
ความถูกตอง สมบูรณ ครอบคลุมและมีความ
เปนปจจุบันมากอยูเสมอ
รวม
6 การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค)
ระบบขอมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนใหถูกตอง สมบูรณและ
เปนปจจุบัน
ใหบริการและเผยแพรขอมูล
สารสนเทศแกบุคลากร ผูส นใจ
และผูเ กี่ยวของในทุกระดับ

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ

รวม
16,000

16,000

เครื่องมือที่ใช

การสํารวจและสอบถาม

แบบสํารวจและสอบถาม

การสํารวจและสอบถาม

แบบสํารวจและสอบถาม

7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. โรงเรียนมีศูนยขอมูลสารสนเทศ
2. มีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลสารสนเทศ
3. มีอุ ปกรณและเครื่องมือที่ จําเปนในการจัดเก็บ รวบรวม ใหบริ การและเผยแพร ขอมู ลสารสนเทศ แก
บุคลากร นักเรียน ผูสนใจ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. ระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนถูกตอง สมบูรณ ครอบคลุมและเปนปจจุบัน
5. ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น

6. โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศที่ครบถวน เปนปจจุบันครอบคลุมงานทั้ง 4 ดาน สามารถนําขอมูลสารสนเทศ
มาใชในการบริหารจัดการโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
( นายอิทธิกร อินโองการ )
หัวหนางานสารสนเทศ

ลงชื่อ.......................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

จํานวน หนวย

ราคา จํานวน
ตอหนวย เงิน

แหลง
งบประมาณ

1 Len Tamron 18-20 เมตร

1

อัน

7,990

7,990 ( )เงินงบประมาณ

2 External Hard Disk

1

ตัว

2,200

2,200 ( / )เงินอุดหนุน

3 เชาพื้นที่เก็บเว็บไซต

1

หนวย 2,500

2,500 ( )เงินนอก งปม.

4 ลําโพง

2

ตู

1,000

2,000 ( )เงินอื่น ๆ (ระบุ)

5 กระดาษ A4

6

รีม

135

810

6 กระดาษปก สี A4

5

รีม

100

500

รวม (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน)

16,000

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
เงิน
ใช

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ

สนองการประเมินโดย สมศ. รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุม บริหารงานทั่วไป
สพฐ.ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการ
กระจายอํานาจ เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
จุดเนน สพฐ. ที่ 9 สถานศึกษาทุกแหงไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งและไดรับการ
รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)
ตัวบงชี้ ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนด
ขอที่ 5 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมบริหารงานทั่วไป
นายเอกชัย ใจกองแกว
ปงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล
ดวยระบบบริหารจัดการกลุมบริหารทั่วไป เป นงานอี กงานหนึ่งที่ตองใหบริก าร สื่อ สาร ประสาน
สั ม พั นธในรู ป แบบบริ ก ารสาธารณะ อั นจะเป นประโยชนสํ าหรั บ โรงเรี ยนและชุม ชน เป นงานที่ ส ง เสริ ม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามวัตถุประสงคและเป าหมายของหลักสูตรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ เปนโรงเรียนดีใกลบาน เปดโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชนทุกคนไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลที่มี
คุณธรรมนําความรู ตามหลัก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงเพื่ อให การทํ างานเปนไปดวยดีและมีป ระสิท ธิภาพ
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกระจายการบริหารงานภายในองคกรเปนการจัด
การศึ ก ษาที่ ตอบสนองความต อ งการของผู เ รี ย นและชุม ชนอยา งแท จ ริ ง การอํ า นวยความสะดวกให กั บ
ผูรับบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหบุคลากร นักเรียนและผูป กครองไดรับการบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุมบริหารทั่วไปใหมรี ะเบียบเรียบรอยเปนสัดสวนไดอยางเปน
ขั้นตอนและมีระบบแบบแผน
3) เพื่ออํานวยความสะดวก สนับสนุน สงเสริมใหการปฏิบัติงานของโรงเรียนดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
นักเรียน ผูปกครอง บุคลากรภายในโรงเรียน ปฏิบัติงานและใชบริการไดดีอยางนอย 80 %
3.2 ดานคุณภาพ
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางดีและมีประสิทธิภาพสงผลถึงนักเรียนทุกคน

4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน

เปาหมาย

ระยะเวลา

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน
2. ขั้นดําเนินการ
กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

กันยายน – ตุลาคม 2556 นายเอกชัย ใจกองแกว

3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมินโครงการ)
3.2 ประเมินความคิดเห็นผูรวมกิจกรรม
(แบบสอบถามความคิดเห็น)
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร (แฟมสะสมงาน)

ตุลาคม 2556 –
กันยายน 2557

นายเอกชัย ใจกองแกว

กันยายน 2557

นายเอกชัย ใจกองแกว

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 12,887 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

1
2
3

4
5

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน

คาใชสอย

เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน
ดําเนินงานตามแผน
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณสํานักงานตามที่กําหนด
- ตรวจรับวัสดุ-อุปกรณ
ติดตามประเมินผล
- วิเคราะหขอมูลจากการใชวัสดุ - อุปกรณ
- รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

คาวัสดุ

12,887

รวม

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค)
นักเรียน ผูป กครอง บุคลากรภายใน
โรงเรียน ปฏิบัติงานและใชบริการไดดีอยาง
นอย 80 %

รวม

12,887

12,887
วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
การประเมิน/การสังเกต

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) บุคลากรโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภไดใชประโยชนมากขึ้น
2) มีการบริหารจัดการและจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผูป กครองนักเรียน รอยละ 85 มีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการ

ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุม บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..............................................ผูเห็นชอบโครงการ
( นายเอกชัย ใจกองแกว )
รอง ผอ.กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ..............................................ผูอนุมัติโครงการ
( นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

1. พัสดุสํานักงาน
หมึกปริ้นเตอร Hp Laser Jet pro 1102
กระดาษ A4
แฟมโชวเอกสาร 3 หวง
กระดาษชารทสีฟา ชมพู เขียว ทําปก A4
120 แกรม
สมุดเบอร 2
ตูเอกสาร

งบประมาณ
ระยะเวลา
ราคา จํานวน
จํานวน
แหลง
ที่ตองการ
ตอหนวย เงิน งบประมาณ เงิน
ใช

จํานวน

หนวย

2
10
12
4

กลอง
รีม
แฟม
รีม

980
130
120
150

1,960
1,300
1,440
600

6

เลม

53

318

1

หลัง

รวม ( หนึ่งหมื่นสองพันแปดรอยแปดสิบแปดบาทถวน )

7,269 7,269

12,887

เงินงบประมาณ 12,888 ต.ค.56 –
เงินอุดหนุน
มี.ค.57
เงินนอก งปม.
เงินอื่น ๆ (ระบุ)

บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร
ที่
วันที่ 26 กันยายน 2556
เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2557
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
ตามที่โรงเรียนไดมอบหมายใหงานแผนงานไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2557 ขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของโรงเรียนใหเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ
และเปาหมายของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บัดนี้ การดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารดังกลาวไดรับความรวมมือจากทุกฝาย
ทุกกลุม สาระการเรียนรูและแตละกลุมงานของโรงเรียนเปนอยางดียิ่ง ซึ่งไดดําเนินงานเสร็จเรียบรอย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)
(นายสถาพร พันธุประยูร)
หัวหนางานแผนงาน
อนุมัติ
ไมอนุมัติ
(ลงชื่อ)
(นายนิคม มะยาระ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่
เรื่อง

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร
วันที่ 27 กันยายน 2556
ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2557

เรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
ดวยงานแผนงานโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2557 เรียบรอยแลว จึงขอความอนุเคราะหทานประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ลงนามอนุมัติแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2557
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)
(นายนิคม มะยาระ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

อนุมัติ
ไมอนุมัติ
(ลงชื่อ)
(นายเกษม เหลาไทย)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

