แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2559

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก

คํานํา
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ ปงบประมาณ 2559 จัดทําขึ้นสอดคลองกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ พ.ศ. 2558 - 2561 เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการจัดบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุวิสัยทัศนทกี่ าํ หนดไว
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ ปงบประมาณ 2559 ประกอบดวย โครงการที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สอดคลองกับมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ และโครงสรางบริหารโรงเรียน
ความสําเร็จของแผนปฏิบัตกิ ารนี้อยูท ี่ผลผลิตทีส่ อดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ และการ
ประเมินโครงการทีเ่ ปนระบบจึงขอใหครู บุคลากร และผูเกี่ยวของใชเอกสารฉบับนีเ้ ปนคูม ือการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุความสําเร็จในปการศึกษานี้ตอไป

(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

ข

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียน
บทที่ 2 ทิศทางการบริหารโรงเรียน
บทที่ 3 ประมาณการงบประมาณที่จะไดรับจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนปงบประมาณ 2559
- งบประมาณรายจายของ งาน/โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ 2559
บทที่ 4 รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
4.1 แผนงานกลุมบริหารงานวิชาการ
4.1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4.1.2 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
4.1.3 โครงการพัฒนาสํานักงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4.1.4 โครงการการบริหารจัดการงานวัดและประเมินผลการศึกษา
4.1.5 โครงการพัฒนางานเอกสารการพิมพ
4.1.6 โครงการพัฒนางานทะเบียนนักเรียน
4.1.7 โครงการพัฒนาสํานักงานวิชาการ
4.1.8 โครงการพัฒนางานเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
4.1.9 โครงการสงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
4.1.10 โครงการสงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
4.1.11 โครงการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยภาษาอังกฤษ
เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (EIS)โดยครูไทยเพื่อเด็กไทยสูสากล
4.1.12 โครงการสงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
4.1.13 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ
เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ(EIS) เทียบเคียงมาตรฐานสากล
4.1.14 โครงการสงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1.15 โครงการพัฒนาการเรียนรูสปู ระชาคมอาเซียน
4.1.16 โครงการศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม
4.1.17 โครงการโรงเรียนแกนนําประชาธิปไตย
4.1.18 โครงการสงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา
4.1.19 โครงการสงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

หนา
ก
ข
1
6
28
29
34
35
36
41
45
51
56
60
65
70
75
82
91
96
103
108
115
121
127
132
139

ค

สารบัญ (ตอ)
4.1.20 โครงการสงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
4.1.21 โครงการศูนยเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภ
4.1.22 โครงการสงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
4.1.23 โครงการสงเสริมทักษะการเรียนรูภาษาจีน
4.1.24 โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
4.1.25 โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว
4.1.26 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
4.1.27 โครงการสงเสริมใหผูเรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
4.2 แผนงานกลุมบริหารงานบุคคล
4.2.1 โครงการสงเสริมพัฒนากลุม บริหารงานบุคคล
4.2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
4.2.3 โครงการจัดจางบุคลากรชั่วคราวโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
4.2.4 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4.2.5 โครงการเสริมสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากร
4.3 แผนงานกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน
4.3.1 โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน
4.3.2 โครงการสงเสริมการบริหารจัดการงานพัสดุในโรงเรียน
4.3.3 โครงการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษายกระดับใหสงู ขึ้นบรรลุเปาหมาย
วิสัยทัศน
4.4 แผนงานกลุมบริหารงานทั่วไป
4.4.1 โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสิง่ แวดลอม
4.4.2 โครงการสงเสริมพัฒนาระบบงานธุรการ
4.4.3 โครงการสงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.4.4 โครงการสงเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ
4.4.5 โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมและการบริการทีส่ งเสริมใหผูเรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ
4.4.6 โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศโรงเรียน
4.4.7 โครงการสงเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุม บริหารงานทั่วไป
4.4.8 โครงการพัฒนาระบบงานการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

หนา
144
152
157
162
167
173
178
183
190
191
203
208
212
217
221
222
228
234
238
239
245
249
255
260
265
270
275

ง

สารบัญ (ตอ)
ภาคผนวก
- คําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ 2559
- บันทึกขอความขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2559

หนา
279
280
282

บทที่ 1
ขอมูลสภาพทัว่ ไปของโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
ปงบประมาณ 2559
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
จําแนกเปนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน
( ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 )
ขอมูลครูและบุคลากร
จํานวนขาราชการครูจาํ แนกตามตําแหนง

721 คน
375 คน
346 คน

จํานวน
ตําแหนง

ระดับ

ชาย

หญิง

รวม

ผูอาํ นวยการโรงเรียน

ผูอาํ นวยการชํานาญการพิเศษ

1

-

1

รองผูอํานวยการโรงเรียน

รองผูอาํ นวยการชํานาญการ

2

-

2

ครู

ครูชาํ นาญการพิเศษ

8

18

26

ครู

ครูชาํ นาญการ

2

15

17

ครู

ค.ศ.1

3

2

5

รวม

15

35

50

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
2
13
3
6
1
1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

สนามฟุตบอล
สนามบาสเกตบอล
สนามเซปกตะกรอ

จํานวน 1 สนาม
จํานวน 2 สนาม
จํานวน 2 สนาม

12 เตียง

สนาม

ขอมูลงบประมาณ
โรงเรียนไดรับงบประมาณประจําปงบประมาณ 2559
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

ปรัชญาของโรงเรียน
นตฺถิ ปฺญญา สมาอาภา แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี

คติพจน
เปนนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติตองรักษาเกียรติใหวิไล

คําขวัญ
มารยาท มีความสะอาด เปรื่องปราดวิชา กีฬาเยี่ยม เปยมคุณธรรม

อัตลักษณของสถานศึกษา
รักกีฬา มารยาทงาม ตามวิถีประชาธิปไตย

เอกลักษณของสถานศึกษา
โรงเรียนสงเสริมประชาธิปไตย

คุณลักษณะนักเรียนที่พึงประสงค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รักชาติ ศาสน กษัตริย
ซื่อสัตยสจุ ริต
มีวินัย
ใฝเรียนรู
อยูอยางพอเพียง
มุงมั่นในการทํางาน
รักความเปนไทย
มีจิตสาธารณะ

แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
ผูอํานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง
รองผูอ ํานวยการ
กลุม บริหารงานวิชาการ
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี
6. งานหองสมุดและการพัฒนาแหลง
เรียนรู
7. การนิเทศการศึ กษา
8. การแนะแนว การศึกษา
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแก
ชุมชน
11. การประสานความรวมมือ ในการ
พัฒนาวิชาการกับ สถานศึกษาอื่น
12. การสงเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแกบุคคล ครอบครัว องค กร
หนวยงานและสถาบันอื่น ที่จัด
การศึกษา
13. การจัดสํามะโนผูเรียน
14. การรับนักเรียน
15. อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

กลุม บริหารงานบุคคล
1. การวางแผนอัตรากําลัง
และกําหนดตําแหนง
2. การสรรหาและ
การบรรจุแตงตั้ง
3. การเสริมสราง
ประสิทธิภ าพ
ในการปฏิบตั ิราชการ
4. วินัยและการรักษาวินยั
5. การออกจากราชการ
6. งานสงเสริมกิจการ
นักเรียน
7.งานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
8.งานปองกันอุบตั ภิ ัยครู
และบุคลากรในโรงเรียน
9. อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการศิษยเกา

รองผูอ ํานวยการ
กลุม บริหารงานงบประมาณและแผนงาน
1. การจัดทําและเสนอขอ
งบประมาณ
2. การจัดสรรงบประมาณ
3. การตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลและรายงานผล
การใชเงินและผลการ
ดําเนินงาน
4. การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา
5. การบริหารการเงิน
6. การบริหารบัญชี
7. การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย
8. การควบคุมภายใน
(การบริหารความเสีย่ ง)
9. อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

กลุม บริหารงานทั่วไป
1. การดําเนินงานธุรการ
2. งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. งานพัฒนาระบบและเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศ
4. การประสานและพัฒนา เครือขาย
การศึกษา
5. งานจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค กร
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม
8. การสงเสริมและประสานงาน
การศึกษาในระบบนอกระบบและตาม
อัธยาศัย
9. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
10. การประชาสัมพันธการศึกษา
11. การสงเสริมสนับสนุน และ
ประสานงานการศึกษา ของบุคคล
องค กร หนวยงานและสถาบันอื่น
ที่จัดการศึ กษา
12. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่
การศึกษาและ หนวยงานอื่น
13. งานบริการสาธารณะ
14. งานโรงอาหารและ โภชนาการ
15. งานอนามัยโรงเรียนและสงเสริม
สุขภาพ
16. อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

ทําเนียบคณะกรรมการสถานขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

เหลาไทย
พัดมีเทศ
ใจไว
เดนถาวร
ศรีใจวงค
แกวกัน
สุวรรณกาศ
วรรณกาศ
กมมสุทโธ

9. นายชัยวุฒิ

มานพ

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

ตันจั
นจันทรพงศ
ทรงประยูร
กันกา
ชุมใจ
สีตะวัน
อวรรณา

นายสันติ
นายสุรวุธ
นายชาติชาย
นายนคร
นายพิเชษฐ
นายสันติ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูแ ทนผูป กครอง
กรรมการผูแ ทนครู
กรรมการผูแ ทนศิษยเกา
กรรมการผูแ ทนองคกรชุมชน
กรรมการผูแ ทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการผูแ ทนพระภิกษุสงฆและหรือ
ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่
กรรมการผูแ ทนพระภิกษุสงฆและหรือ
ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่
กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

บทที่ 2
ทิศทางการบริหารโรงเรียน
วิสัยทัศน (VISION) โรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
มุงพัฒนาโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถี
ประชาธิปไตย

พันธกิจ (MISSION)
1. จัดการศึกษาใหผเู รียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลและการเปน
พลโลกที่ดี
2. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนไทย และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
4. สงเสริมการจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี
5. สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด ใฝเรียนใฝรู การปรับตัวเขากับสังคมและมีเจตคติที่ดีตอ
การทํางาน
6. สงเสริมใหมีการพัฒนาครู และบุคลากรเปนมืออาชีพ
7. พัฒนาระบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM)

เปาประสงค (GOAL)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผูเรียนมีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากลและเปนพลโลกที่ดี
ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูเรียนมีความสํานึกในความเปนไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผูเรียนมีทักษะความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ผูเรียนคิดเปน ทําเปนแกปญหาเปน ใฝเรียนใฝรูมีทักษะในการดํารงชีวิตและรักการทํางาน
ครูมีคุณภาพในการจัดการเรียนรูและบุคลากรมีทักษะในการทํางานอยางมืออาชีพ
โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ เนนการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ (Strategy)
กลยุทธที่ 1 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยี
เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สํานึกในความเปนไทยและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธที่ 3 สงเสริมความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
กลยุทธที่ 4 สงเสริมใหผเู รียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ

๑

กลยุทธที่ 5 สงเสริมใหผเู รียนมีความสามารถในการคิด ใฝเรียนใฝรู มีทกั ษะการดํารงชีวิตและรักการทํางาน
กลยุทธที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทัง้ ระบบใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
จากการวิเคราะหสภาพบริบทและสภาพแวดลอมของโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภในสถานการณปจ จุบัน
พบวา
ปจจัยภายนอก โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภมโี อกาสมากกวาปญหาและอุปสรรค
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะองคกรสวนทองถิ่น ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูปกครอง ใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเอือ้ เปนอยางยิ่งที่จะใหการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสําเร็จ
ปจจัยภายใน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู จึงเปนจุดแข็งมากกวาจุดออนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดังนั้นทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภในสภาพปจจุบัน
จึงไดมีกจิ กรรมสงเสริมในกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ทีจ่ ัดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนตอไป และสอดรับกับนโยบาย มาตรฐานการจัดการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเริมแรกของคนในชาติดังนั้น เพื่อใหการศึกษา ขั้นพื้น ฐาน
ของประเทศไทย มี คุณ ภาพมาตรฐานระดั บ สากล บนพืน้ ฐานของความเป็น ไทย ใหนักเรียนไดรับการ
พัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรูและทักษะที่แข็งแกรงและเหมาะสม เป็ นพื้นฐานสำคัญ ใน การเรี ย น
รู ร ะ ดับ สู ง ขึ น ไป และ การดำรงชี วิ ตในอนาคต สำนักงาน คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน โดยความ
เห็ นชอบของคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙ดังนี้
๑. เร ง รั ดปฏิรู ป การศึกษาขั้น พื้นฐาน ให มีก ารป รั บ ป รุ ง เป ลี่ ยน แ ป ล งระ บ บ และ
กระบวนการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทางระบบใหมีประสิทธิภาพ ทนสมัย ทนเหตุการณ ทันโลก
ใหสำเร็จอยางเปนรูปธรรม
๒. เรงพัฒนาความแข็งแกรงทางการศึกษา ใหผูเรียนทุกระดับทกประเภท รวมถึง
เด็กพิการ และดอยโอกาส มีความรู และทักษะแหงโลกยุคใหมควบคูกันไป โดยเฉพาะทักษะ การอ าน
เขี ย น และการคิ ด เพื่อ ให มี ค วามพรอ มเข าสู ก ารศึ ก ษาระดั บ สู ง และโลกของ การทำงาน
๓. เรง ปรับ ระบบสนั บ สนุ น การจัด การศึ ก ษา ที่ ส อดคลอ งไปในทศทางเดี ยวกั น
มีก ารประสานสัม พั น ธกั บ เนื้อหา ท ั ก ษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด วย มาตรฐาน
และการประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒ นาทางวิชาชีพ สภาพแวดลอ ม การเรียนรู
๔. ยกระดับ ความแข็งแกรงมาตรฐานวิชาชีพ ครูและผูบ ริห ารสถานศึก ษา ใหครู
เป็นผูที่ มีความสามารถและทัก ษะที่เหมาะสมกับ การพัฒ นาการเรียนรูของผูเรียนผูบ ริห าร
สถานศึกษามีความสามารถในการบริห ารจัดการ และเป็นผูนำทางวิชาการ ครูและผูบ ริหาร
สถานศึก ษาประพฤติตนเป็น แบบอยางที่ดีแกผูเรียน สรางความมั่น ใจและไววางใจ สงเสริม ให
รับผิดชอบตอผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคลองกับวิชาชีพ
๕. เรงสรางระบบใหสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองคกรคุณภาพที่แข็งแกรง และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการให บริการที่ ดี มี ความสามารถรับผิดชอบการจั ดการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และ
มาตรฐานไดเปนอยางดี

๑

๖. เรงรัดปรับ ปรุงโรงเรียนใหเป็นองคก รที่ มีความเขม แข็ง มีแรงบันดาลใจและ มีวิสัยทั ศน
ในการจัดการศึ กษาขั้นพื้นฐานที่ ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียน
การสอนไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
๗. สรางระบบการควบคุม การจัด การการเปลี่ย นแปลงทางการศึก ษา ที่มีขอ มู ล
สารสนเทศ และขาวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอยางพรอมบริบูรณ และมีนโยบาย การติดตาม
ประเมินผลอยางเป็นรูปธรรม
๘. สรางวัฒนธรรมใหม ในการทางาน ให มี ป ระสิท ธิภ าพ เพื่อ การให บ ริก ารที่ ดี ทาง
ส ว นกลางและ ส ว นภูมิ ภาค เร ง รั ดการกระจายอำนาจและความรั บ ผิ ดชอบ ส ง เสริ ม การพัฒนาเชิง
พื้นที่ที่ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ใหเป็นแบบรวม คิด รวมทำ การมี สวน
รวม และการประสานงาน สามารถใช เครือ ข ายการพั ฒ นาการศึก ษา ระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ กลุมบุคคล องคกร เอกชน องคกรชุมชน และองคกรสังคมอื่น
๙. เรงปรับ ระบบการบริห ารงานบุคคลมุงเนนความถูก ตอ ง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก
คอรรัปชัน ใหเป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสรางคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญ และ กําลังใจ สรางภาวะจูง
ใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสำเร็จตามภาระหนาที่
๑๐. มุงสรางพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยูรวมกับผูอื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได และ
ทำใหการศึกษานาการแกปญหาสำคัญของสังคม รวมทั้งปญหาการคอรรัปชั่น
๑๑. ท ุ ม เทมาตรการเพื่อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาที่ พัฒนาล า หลั ง และ
โรงเรียนขนาดเล็กที่ไมไดคุณภาพ เพื่อไมใหผเู รียนตองเสียโอกาสไดรบั การศึกษาที่มีคุณภาพ

๒

ดังนั้น เพื่อใหการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคลอง กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก สำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น ยุทธศาสตร เปาประสงค
กลยุทธ ผลผลิต และจุดเนน ดังนี้
วิสัยทัศน

การศึ ก ษาขัน้ พื้น ฐานของประเทศไทย มี คุ ณภาพและมาตรฐานระดั บ สากล ๑
บนพื้นฐานของความเปนไทย
พันธกิจ
๑. สงเสริม และสนับสนุนใหป ระชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับ การศึก ษาอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ
๒. สงเสริ ม ให ผู เรี ย น มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม มี คุ ณ ลักษณะ อันพึ ง ป ร ะ ส ง ค ๒
ตามหลักสูตร และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เนนการมีสวนรวม เพือเสริมสรางความรับผิดชอบ ตอ
คุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
เปาประสงค

เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับ สากล บ น
พื้ น ฐ าน ข อ งค วาม เป น ไท ย สำนั ก งาน ค ณ ะ ก รร ม ก ารก าร ศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐ าน จึงกำหนดเปาประสงค
ดังนี้
๑. นักเรียนระดับระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
๒. ประชากรวั ย เรี ย นทกคนได รั บ โอกาสในการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน อย า งทั่ ว ถึ ง
มีคุณภาพ และเป็นธรรม
๓. ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และ
ทำงานมุงเนนผลสัมฤทธิ์
๔. สานั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิ เศษ และสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
๑มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผูเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล และการบริหาร จัดการดวยระบบคุณภาพ
๒ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกราช ๒๕๕๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค เปน
ลักษณะที่ตอ งการใหเกิดกับผูเรียน เพือสามารถอยูรวมกบผูอื่นไดอยางมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ประกอบดวยคุณลักษณะ ๘ ประการ ไดแก ๑) รักชาติ ศาสน กษัตริย ๒) ซื่อสัตยสุจริต ๓) มี
วินัย ๔) ใฝเรียนรู ๕) อยูอยางพอเพียง ๖) มุงมั่นในการทางาน ๗) รักความเปนไทย ๘) มีจิตสาธารณะ

๕. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพพื้นฐาน เนนการทำงานแบบบูรณาการ การ
บริห ารแบบมี ส วนรวมจากท ุ ก ภาคส วนในการจั ด การศึ ก ษาและ กระจายอํา นาจและ ความรับผิดชอบ
สูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๖. พื้น ที่ พิ เศษ ได รั บ การพั ฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษาและพั ฒนารูป แบบการจั ด
การศึกษาทีเ่ หมาะสมตามบริบทของพื้นที่ โดยมียุทธศาสตรในการดําเนินงาน 4 ยุทธศาสตร ไดแก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเ รียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ เพิ ม โอกาสการเข าถึง บริก ารการศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน
ใหทั่วถึงครอบคลุมผูเ รียน ใหไดรบั โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป าป ระสงคที่ ๑ นั กเรี ย นระ ดับ ระดับ ก อ นป ระ ถมศึกษา และ ระดับ การศึ กษ า
ขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
กลยุทธ
๑. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคณ
ุ ภาพ
๑.๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียน
๑.๑.๑ ปลู ก ฝั ง ผู เรี ย นด า นคุ ณธรรม จริย ธรรม และค า นิ ยมหลั ก ของ
คนไทย ๑๒ ประการ
๑.๑.๒ ส ง เสริ ม สนับ สนุ น การจั ดกิ จ กรรม แนะ แนวและการบ ริ ก าร
แนะแนวเพือ การศึก ษาตอ และการประกอบอาชีพ ใหแกนักเรียนตังแตระดับ ประถมศึกษา อยาง
เขมแข็ง ตอเนือง และเป็นรูปธรรม เพือใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง สามารถวางแผน ชีวิตดานการ
เรียน การประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสมและ อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข
๑.๑.๓ สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามวัย
๑.๑.๔ สงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษา
อาเซียนอยางนอย ๑ ภาษา เพื่อใหนักเรียนสามารถสื่อสารกับชาวตางชาติได รองรับการกาวสู ประชาคม
อาเซียน และเทียบเคียงสูมาตรฐานสากล
๑.๒ พัฒนาระบบสงเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา
๑.๒.๑ สงเสริมการจัดการระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
ของผูเ รียนทุกระดับทุกประเภท ใหมีประสิทธิภาพ

๔

๑.๒.๒ สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม สอดคลองกับบริบท และ
ความตองการในการพัฒนาผูเ รียนใหเกิดคุณภาพ
๑.๒.๓ ส ง เสริ ม การนาหลั ก สู ตรไปสู ก ารปฏิบั ติให เ กิ ดประสิ ท ธิภาพ รวมถึง
การพัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลองกับความจาเปนและความตองการของผู เรียน ชุมชน ทองถิน และสังคม
๑.๒.๔ สงเสริม สนับ สนุน การใชสื่อ การเรียนการสอน เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และสิง่ อำนวยความสะดวก ที่หลากหลาย การมีศูนยรวมสื่อใหครูสามารถยืมสือไปใช ในการ
จัดการเรียนรูไดเพื่อสงเสริมการเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
๑.๒.๕ สงเสริมสนับสนุนการนาการทดสอบ NT, O-NET การประเมินของ PISA
และระบบการทดสอบกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใชในการพัฒนาการ
เรียนรูใหเกิดคุณภาพแกผูเรียน
๑.๒.๖ สงเสริม การประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึก ษา ให มี ความ
เขมแข็ง ในระดับ
๑.๒.๗ ส ง เสริ ม การจั ด หลั ก สู ต รทั ก ษะอาชี พ ควบคู ไปกั บ วิ ช าสามั ญ
มัธยมศึกษา
๑.๒.๘ จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล หลากหลาย
มิติ ให มี ความเข ม แข็ ง และตอ เนื อ ง เป็น รูป ธรรม ให มี ข อ มูล ป อ นกลับ และสามารถสะท อ น คุณภาพ
ของผูเ รียน
๒. สรางแนวรวมการกากับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน
๒.๑ สรางความเขาใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหแก
ผูปกครองชุมชน สังคม และสาธารณชน
๒.๒ ประสาน สงเสริม สนับสนุนใหผปู กครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพผูเ รียน
๒.๓ ประสานสถาบัน ที่ รับ นั ก เรียนเข าศึ ก ษาต อ ให คัด เลือ กอยางหลากหลาย
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ ๒ เพิ่ ม โอกาสการเข า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาขัน้ พื้น ฐาน ให ทั่ว ถึ ง
ครอบคลุมผูเรียน ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
เปาประสงคที่ ๒ ประชากรวัยเรียนทุก คนไดรับ โอกาสในการศึกษาขั้น พื้นฐาน อยาง
ทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
เปาประสงคที่ ๖ พื้นที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบ การ
จัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่

๕

กลยุทธ
๒. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
๑.๑ สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ตามความตองการจำเป็นของผูเรียน ชุมชน
และบริบทของพื้นที่ ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ใหเป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบ การเรียน
การสอนทสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ และมุงสูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ใหครอบคลุม
ทุกตําบล
๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพ ทั้งที่จัดเองและสรางความ
รวมมือกับหนวยงานอื่น เพื่อเป็นการสงเสริมการมีงานทำของผูเรียน โดยเฉพาะโรงเรียน ที่ จั ด การศึ ก ษา
ระดั บ มั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย ให ส รางความรว มมื อ กั บ สถานประกอบการ เพื่อเปนชองทางในการ
เลือกประกอบอาชีพของผูเ รียน
๑.๓ ส ง เสริม การจั ด การศึ ก ษาในรู ป แบบท ี่ ห ลากหลาย ทั้ ง ในรูป แบบปกติ รูป แบบ
เพื่อ ความเป็ น เลิ ศ รูป แบบเพื่อ เด็ ก พิ ก าร เด็ ก ด อ ยโอกาส และรูป แบบการศึ ก ษา ทางเลื อ ก ให
เหมาะสมกั บ ความตองการจำเปน ของผู เรี ย นแ ตละบุ คคล และมี คุ ณ ภาพ ตามมาตรฐาน โดยมีความ
เชื่อมโยงระหวางรูปแบบตาง ๆ
๑.๔ ส ง เสริม และสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาสำหรับ โรงเรีย นในพื้น ที่ พิ เศษ เป็นการ
เฉพาะตามสภาพของพื้นที่ (พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแกง เขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดน
ภาคใต)
๒. เสริมสรางความเขม แข็งของระบบที่เกี่ยวของ เพื่อ ลดความเสียงในการออก
กลางคัน และดูแลชวยเหลือเด็กดอยโอกาส และเด็กที่ไมอยูในทะเบียนราษฎรอยางเหมาะสม
๒.๑ พัฒ นาระบบขอมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้ งในเชิงปริม าณ
และคุณภาพใหมีประสิทธิภาพ และตอเนื่อง เชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะเมื่อเกิดการสงตอนักเรียน
๒.๒ สนับสนุนการบริห ารจัดการงบประมาณ ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหั ว
ใหผเู รียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูแบบตามตัวผูเรียน (Demand-side Financing) มีการ เชื่อมโยง
กับหนวยงานที่ เกียวขอ ง และหนวยงานท ี่จัดการศึก ษาขั้นพื้น ฐาน เนน การบริห าร งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ
๒.๓ สร า งความเข ม แข็ ง ของระบ บดูแลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น ระบ บส ง เสริ ม
ความประพฤติ นั ก เรีย น และระบบคุ ม ครองนั ก เรีย น รวมทั้ ง ให เชื่อ มโยงทุ ก ระดั บ กั บ งาน ที่สัมพันธ
๒.๔ ประสานหนวยงานที่เกียวของ เพือจัดทำระบบดูแลชวยเหลือ และจัดการศึกษา ที่
เหมาะสม สาหรับเด็กดอยโอกาสที่ไมอยูในทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถิน เด็กตางดาว
เด็กไทยที่ไมมีเลขประจําตัวประชาชน บุตรหลานของแรงงานตางดาว เป็นตน

๖

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงคที่ ๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และมีวฒ
ั นธรรม
การทางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
เปาประสงคที่ ๖ พืนที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ
๑. ลดภาระงานอื่น นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูของครู
๑.๑ ขอความรวมมือหนวยงานตางๆ หลีกเลียงการจัดกิจกรรมโครงการในชวง
เปิดภาคเรียน
๑.๒ สงเสริมการบริหารจัดการในลักษณะกลุมโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มี
จำนวนครูไมเพียงพอ
๑ .๓ ป ระสานความ เป นไป ไดใน ก ารกำห นด ให ผู บ ริ ห ารส ถานศึกษาสอ น อยางนอย
๑ รายวิชาในโรงเรียนของตน และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่มี คุณวุฒิทเี่ หมาะสม
ชวยสอนในโรงเรียนที่ครูไมเพียงพอ
๑ .๔ ประสานและสง เสริม การทางานของจิ ต อาสา หรื อ ความสนั บ สนุ นจาก
องคกรตางๆ เพื่อจัดหาผูมาชวยเหลือการทางานตางๆ ภายในโรงเรียน
๒. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาองคความรู โดยเฉพาะดานการวัดและประเมินผล และ
ทักษะในการสื่อสารของครู ใหมีสมรรถนะในการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๑ เผยแพรองค ความรู และแหล งเรียนรูเกี ยวกั บนวัตกรรม วิธีการจั ดการเรียน การสอน
การสอนคิดแบบตางๆ และการวัดประเมินผล ใหสามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียน ใหมีคุณภาพตาม
ศักยภาพเปนรายบุคคล
๒.๒ พัฒ นาครูใหส ามารถยกระดับ คุณภาพการศึก ษาตามศักยภาพของแต ล ะ
บุคคล โดยการประยุกตใชสื่อ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารอยางเหมาะสม
๒.๓ สงเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือภาคสวนอืน ๆ ตามความพรอม ของ
โรงเรียน
๒.๔ สงเสริม การสรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเกียวของ และทก
ภาคสวนใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู
๒.๕ สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอน ใหสอดรับกับการเปนประชาคมอาเซียน
๓. สงเสริม สนับ สนุนการพัฒ นาผูบ ริห ารสถานศึก ษา ใหมีความสามารถทกดาน
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

๗

๔. เสริมสรางระบบแรงจูงใจ เพื่อใหครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจ ในการ
ทำงาน
๔.๑ ยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ มีผลงาน
เชิงประจักษ
๔.๒ สงเสริม ความกาวหน าของครู ให มี วิท ยฐานะที่ สอดคลอ งกับ ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
๕. สนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของ ความเป็น
ครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๖. สงเสริมและสนับสนุนให องคกร คณะบุคคลและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกียวของ วางแผน
สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการและจำเป็นของ โรงเรียน และสังคม
๖.๑ สรางความตระหนักกับองคกร คณะบุคคลและผูมีสวนไดสวนเสีย ในการ
สรรหา ยาย โอน บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ และมีการวางแผนประชาสัมพันธ
๖.๒ ประสานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาผลิ ต ครู ที่ มี วิ ช าเอกตรงกั บ ความตอ งการ
สามารถจัดการเรียนรูเพื่อผูเรียนที่มีความแตกตางหลากหลายได และสอดคลองกับบริบทของ โรงเรียนที่มี
ความแตกตางกัน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป าประสงคที่ ๔ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เปาประสงคที่ ๕ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนนการทางาน แบบ
บูรณาการ การบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา และกระจาย อำนาจและ
ความรับผิดชอบสูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
เปา ประสงคที่ ๖ พื้น ที่ พิ เศษ ไดรับ การพั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาและพั ฒ นา
รูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ
๑. กระจายอํานาจและความรับผิดชอบ
๑.๑ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ส ำนั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา และสถานศึ ก ษา
มีความสามารถและมีความเขมแข็งในการบริหารจัดการดวยตนเอง ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๒ บูรณาการการทางานพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาระหวางหนวยงานตางๆ ใน
ส ว นกลาง เพื่อ ส ง เสริ ม ให สำนั ก งานเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษาพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ตามบริบทได
เพิ่มขึ้น

๘

๑.๓ พัฒ นาระบบชวยเหลือ กากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
๑.๔ แกไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณที่ไมเหมาะสม ถูกตอง ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ไดอยางรวดเร็ว
๒. สงเสริมการมีสวนรวม
๒.๑ เรงสรางความรูความเขาใจให กับ ผูบ ริห ารสถานศึ ก ษา ถึงความจำเป็น
และประโยชนของการสงเสริมการมีสวนรวมอยางแทจริง ในการพัฒนาการศึกษา
๒.๒ สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒ .๒ .๑ ป ระ ชาสั ม พั นธ ใ ห ส าธารณ ชน ท ราบ ถึงความ ต อ งก ารไดรั บ การ
ชวยเหลือของโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลน อยูในพื้นที่หางไกล ทุรกันดาร
๒.๒.๒ ประสานหน วยงานท ุก ภาคสวนให เข ามาช วยเหลือ โรงเรียนที่ มี ความ
มุงมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตมีความขาดแคลนมาก
๒.๓ ส ง เสริม การมี ส ว นร วมของผู มี ส ว นได ส วนเสี ย ในการพั ฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษา
๓. สง เสริม การใช ก ารวิจั ยเป็น ฐานในการพั ฒ นาการจัด การศึ ก ษาของเขตพื้น ที่
การศึกษา และสถานศึกษา
๔. สงเสริม ใหสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และองคคณะบุคคล มีความ
รับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน
๔.๑ ส ง เสริ ม ให มี การยกย อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติสถานศึ ก ษา สำนั ก งานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
และองคคณะบุคคลที่เกียวของ ทีนักเรียนในพื้นที่ มีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคัน
ลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง
๔.๒ สรางชองทางรับฟังความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เรื่องรองเรียนที่เกียวขอ ง
กับองคกร องคคณะบุคคลที่เกี่ยวของ และติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง

ผลผลิต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดําเนินงาน ๖ ผลผลิต คือ
๑) ผูจ บการศึกษากอนประถมศึกษา
๒) ผูจ บการศึกษาภาคบังคับ
๓) ผูจ บการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
๔) เด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
๕) เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖) ผูท ี่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ

๙

โดยมีห นวยกำกับ ประสาน สงเสริม การจัดการศึก ษาคือ สำนัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึ กษา จำนวน ๑๘๓ เขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน
๔๒ เขต และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนวยปฏิบัติการ
การจัดการศึกษาเพื่อให ภารกิจดังกลาวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล

จุดเนน
สํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจุดเนนการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแบงเปน ๓ สวน ดังนี้

สวนที่ ๑ จุดเนนดานผูเรียน
๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ สูมาตรฐานสากล ดังตอไปนี้
๑.๑.๑ นั ก เรียนระดั บ ก อ นประถมศึ ก ษามี พั ฒ นาการด านรางกาย อารมณ จิตใจ
และสติปญญาที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรูอยางมีความสุข
๑.๑.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุม สาระหลัก เพิ่ม ขึ้น เฉลี่ยไมนอยกวารอย
ละ ๓
๑.๑.๓ นัก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีความสามารถดานภาษา อานออก
เขียนได ดานคํานวณ และดานการใชเหตุผลที่เหมาะสม
๑.๑.๔ นั ก เรี ย นชั้นป ระถมศึ ก ษาป ที่ ๖ ถึ ง ชั้นมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 ไดรั บ
การสง เสริม ให มี แ รงจู ง ใจสู อ าชี พ ด วยการแนะแนว ท ั้ง โดยครูแ ละผูป ระกอบอาชี พ ต าง ๆ (ผูปกครอง
ศิ ษ ยเกา สถานประกอบการใน/นอกพืน้ ที่ ) และได รับ การพัฒ นาความรู ทั ก ษะ ที่เหมาะสมกับการ
ประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
๑.๑.๕ นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และทักษะ
การสือ่ สารอยางสรางสรรค อ ยางน อ ย 2 ภาษา ท ัก ษะดานเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพือ่ เป็ น เครื่องมือใน
การเรียนรู เหมาะสมตามชวงวัย
๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย หางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ และทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม
๑.๒.๑ นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝเรียนรู ใฝดี และอยูรวมกับผูอื่นได
๑.๒.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีทักษะการแกปัญหา และอยูอยาง
พอเพียง
๑.๒.๓ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี ความมุงมั่นในการศึกษาและ
การทางาน และสามารถปรับตัวเขากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

๑๐

๑.๓ นั ก เรีย นที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษได รั บ การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒนา เต็ม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล ดวยรูปแบบที่หลากหลาย
๑ .๓ .๑ เด็กพิการไดรั บการพั ฒ นาศัก ยภ าพ เป น รายบุ ค ค ล ดวยรู ป แ บ บ ที่
หลากหลาย ตามหลักวิชา
๑.๓.๒ เด็กดอ ยโอกาสและเด็ก ในพื้นที่พิเศษ ไดรับ โอกาสทางการศึก ษาที่ มี คุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร และอัตลักษณแหงตน
๑.๓.๓ นัก เรียนที่ มีความสามารถพิเศษ ไดรับการสงเสริมใหมีความเป็นเลิศ ดาน
วิท ยาศาสตร เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร คณิ ตศาสตร ภาษา กีฬ า ดนตรี และศิลปะ
๑ .๓ .๔ นั ก เรี ย น ที่ เรี ย น ภ าย ใต ก ารจั ด ก าร ศึ ก ษ าโด ย ค รอ บ ค รั ว ส ถ าน
ประกอบการ บุคคล องคกรวิชาชีพ องคกรเอกชน องคกรชุมชน และอ งคกรสังคมอื่น และ การศึกษา
ทางเลือก ไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
๑.๓.๕ เด็กกลุมที่ตองการการคุมครองและชวยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ไดรับการ คุมครอง
และชวยเหลือเยียวยา ดวยรูปแบบที่หลากหลาย
1 .3 .6 เด็ก วั ย เรี ย น ใน ถิ่น ท ร ุกั น ด าร ได รั บ ก ารศึก ษ าแ ล ะ พั ฒ นาทั ก ษ ะ การเรียนรู
ตลอดชีวิต

สวนที่ ๒ จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑ ครูไดรับการพัฒนาองคความรู และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ
๒.๑.๑ ครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบตางๆ และ การวัด
ประเมิ นผล ให ส ามารถพั ฒ นาและประเมินผลนั กเรียนให มีคุ ณ ภาพตามศัก ยภาพเป็น รายบุคคล
๒ .๑ .๒ ครู ส าม ารถย ก ระ ดั บ คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า โด ย ป ระ ยุ ก ต ใช ระ บ บ
สารสนเทศและการสื่อสารอยางเหมาะสม
๒.๑.๓ ครูไดรับ การนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูบ ริห ารสถานศึกษา และครูทั้ งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือ ภาคสวนอื่น ๆ ตามความ พรอมของ
โรงเรียน
๒.๑.๔ ครูสรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเกียวของ และ ทุกภาค
สวนใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู
๒.๑.๕ ครูจัดการเรียนการสอน ใหสอดรับกับการเปนประชาคมอาเซียน
๒.๑.๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู การเป็น
ครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ

๑๑

๒.๒ ผู บ ริ ห ารส ถ าน ศึ ก ษ า มี ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก าร บ ริ ห ารงาน ทุ ก ด าน ให มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
๒.๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน
๒.๔ องคกร คณะบุคคลและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ วางแผนและสรรหาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน และสังคม

สวนที่ ๓ จุดเนนดานการบริหารจัดการ
๓.๑ สถานศึก ษา สานัก งานเขตพื้นที่การศึก ษา และสำนัก บริห ารงานการศึก ษา
พิเศษ บริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอำนาจ การมีสวนรวม และมีความรับผิดชอบตอผล การ
ดำเนินงาน
๓.๑.๑ โรงเรียนที่ ไมผานการรับ รองคุณภาพภายนอก และที่ ผลสัม ฤทธิท าง การเรียน
ของนักเรียนตำกวาคาเฉลียของประเทศ ไดรับ การแกไข ชวยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมิ น ผล
โดยสำนั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาทำหน าที่ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และเป็ น ผูประสานงานหลัก ให
โรงเรียนทาแผนพัฒนาเป็นรายโรง รวมกับผูปกครองชุมชน และองคกร อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๓.๑.๒ สานั กงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา บริห ารจัดการอยางมี คุณ ภาพ โดย ใช
มาตรฐานสานักงานเขตพืนที่การศึกษา
๓.๑.๓ สานักงานเขตพื้นที่ การศึก ษา พัฒ นาระบบชวยเหลือ กำกับ ติดตาม
ตรวจสอบ การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ อยางจริงจัง และตอเนื่อง
๓ .๑ .๔ สํา นั ก งาน เข ต พื้ น ที่ ก าร ศึ ก ษ า เชิ ด ชู เกี ย ร ติ โรงเรี ยน ที่ นั ก เรี ย น
มี ผ ลสั มฤท ธิ์ทางก ารเรี ย นสู งขึ้น อั ตราการอ อก กล างคั นล ดล ง มี พ ฤติกรรมเสี ย งลดล ง อยางจริงจัง
และตอเนื่อง
๓.๒ หน วยงานในสังกัด สานั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขัน พื น ฐานทกระดั บ สงเสริม
การมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓.๒.๑ หน วยงานในสั ง กั ด สานั ก งานคณะกรรม การการศึ ก ษาขั น พื น ฐาน ทก
ระดับทั้งสวนกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา สงเสริมใหทกภาคสวน เขามามีสวน
รวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓.๒.๒ หน วยงานในสั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั น พื้น ฐาน
ทกระดั บ ทั้ ง ส วนกลาง สานั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา และสถานศึ ก ษา ส ง เสริม การระดม ทรัพยากร
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๑๒

ตัวชี้วัด
เพื่อใหการดำเนินการเป็นไปตามจุดเนนที่กำหนดไว สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดตัวชี้วัดดังนี้

จุดเนนที่ ๑ ดานผูเรียน
๑. นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสูมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด
- คาเฉลี่ยรอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ของการสอบ NT เพิ่มขึ้นไมนอยกวา รอยละ ๓
- ค าเฉลีย รอ ยละของนั ก เรีย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ของผลการทดสอบระดั บ ชาติ O-NET
ภาษาไทย คณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร สั งคมฯ โดยรวมเพิ่ม ขึ้น ไม น อ ยกว า รอยละ ๓
- ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ สำหรับ
- โรงเรียนที่มีความพรอมสูง เพิ่มขึ้นไมนอยกวา รอยละ ๓
- โรงเรียนที่มีความพรอมปานกลางเพิม่ ขึ้น รอยละ ๓-๕
- โรงเรียนที่มีความพรอมนอย เพิ่มขึ้นรอยละ ๒-๕
- นักเรียนมีความสามารถดานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กำหนด
- โรงเรียนที่มีความพรอมสูง รอยละ ๘๐
- โรงเรียนที่มีความพรอมปานกลางรอยละ ๕๐
- โรงเรียนที่มีความพรอมนอย รอยละ ๓๐
- นักเรียนทุกคนที่ไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะผูนานักเรียนอาเซียน
- รอยละ ๑๐๐ ของจํานวนโรงเรียนที่ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล
- จำนวนศูนยอาเซียนและโรงเรียนศูนยเครือขายเพิ่มขึ้นครบทุกเขตพื้นที่การศึกษา
- มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
- มีขอสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
- มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนใหเชื่อมโยงตั้งแตระดับหองเรียน ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
- สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลฯ ทุกคน มีความเขมแข็งดานการประเมิน
๒. นักเรีย นมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท รักชาติ ศาสน กษัตริย
ภูมิใจในความเปนไทย หางไกล ยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
- ระดั บ ความสำเร็จการดาเนิน กิ จกรรม ใหผูเรียนมี คานิ ยมหลัก คนไทย ๑๒ ประการ ครบทุกตัว
สอดคลองตามชวงวัย

๑๓

๓. นั ก เรีย นที มี ความต องการพิ เศษได รับ การส งเสริม และพัฒ นา เต็ ม ตามศักยภาพเป็ น รายบุคคล
- รอยละ ๘๐ ของนักเรียนพิการที่ไดรับโอกาสใหสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ
- รอยละ ๘๐ ของนักเรียนพิการผานการพัฒนาตามศักยภาพเป็นรายบุคคล

จุดเนนที่ ๒ ดานครู
๑. ครูไดรับการพัฒนาความรูและสมรรถนะ
- ครูกลุมเปาหมายจํานวน ๑๒๓,๖๘๘ คน มีองคความรูตามเนื้อที่กำหนดในระดับดี ขึ้นไป
- ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ๔ กลุมสาระ จำนวน ๒๒๕ เขต สามารถนิเทศและชวยเหลือ ครูให
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนได
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ID Plan ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา ตนเองอยาง
นอยปีละ ๒ ครั้ง
๒. ผูบริหารสถานศึกษา ไดรับการพัฒนา
- ผูบ ริห ารสถานศึ ก ษาที่ ผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนต ำกลุ ม ๑๐% ลางจานวน ๓,๐๐๐ โรงเรียน
ไดรับการพัฒนา
- ผูบ ริห ารสถานศึก ษาทุ ก โรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดี ประจำ
ตำบล) มีความรู ความสามารถในการบริหารวิชาการ ในศตวรรษที่ ๒๑ ในระดับ ดีขึ้นไป
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ ไดรับการยกยองเชิดชู เกียรติ
อยางเหมาะสม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษตามเกณฑไดรับการยก ยองเชิดชู
เกียรติทุกคน
๔. องค ก รและคณะบุ คคลที เกีย วขอ งกั บ การจดเตรียมและการจดสรรครู ตระหนั ก และ ดาเนิ น
การในส ว นที เกี ย วข อ ง ให ครูแ ละผู บ ริห ารสถานศึ ก ษาบรรจุ ใหม /ย า ยไปบรรจุ มีความสามารถ
สอดคลองกับความตองการของโรงเรียน ชุมชน และสังคม
- คณะอนุกรรมการขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน
๒๕๕ เขต มีการบริหารงานบุคคลเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
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จุดเนนที่ ๓ ดานการบริหารจัดการ
๑. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาบริหารจัดการโดยมุงผลสัมฤทธิ์ เนนการ
กระจายอํานาจ การมีสวนรวมและการรับผิดชอบตอการดําเนินงาน
- เมื่อ สิ้น ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจายงบประมาณในภาพรวมไดไมนอยกวา
รอยละ ๙๖ และงบลงทุนไมนอยกวารอยละ ๘๗
- สถานศึ ก ษาทุ กแห ง (๑๑๔ โรง) ในโครงการพั ฒ นารู ป แบ บ การบ ริ ห ารโรงเรี ย น นิติ
บุคคล มีความสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอำนาจที่รอยละ ๕๐
๒. สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
- สานั ก งานเขตพื้ นท การศึ ก ษาผ า นการประเมิ น ม าต รฐานเขต ระดับ ดีม ากขึ น ไป รอย
ละ ๘๐
- สถานศึก ษาทกแหงมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขม แข็งตามกฏกระทรวงวาดวย
หลักเณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
- รอ ยละ ๘๐ ของสถานศึ ก ษาท ี่เข ารับ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบท ๓ ผ า น
การรับ รองคุ ณภาพภายนอกจาก สานั ก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
- หนวยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแหงมีผลงานที่เปนเลิศ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ ึงประสงค
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาได
อยางมีสติสมเหตุสมผล
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรู และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมี
เจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอยางรอบดาน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการทีส่ งเสริมใหผเู รียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฏกระทรวง
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนด
ขึ้น
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่ พัฒนาและ
สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
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เปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการดําเนินงาน
เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
1. ผูเรียนมีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากลและเปนพลโลกที่ดี (มฐ. 4,5)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละของผูเ รียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง ดู และสื่อสารโดยการพูด เขียนตามความ
คิดเห็นของตน
2. รอยละของผูเ รียนนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
3. รอยละของผูเ รียนกําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4. รอยละของผูเ รียนมีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
6. ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑของสถานศึกษากําหนด
7. ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนเปนไปตามเกณฑทสี่ ถานศึกษากําหนด
8. ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ
2. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค (มฐ.2)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละของผูเ รียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
2. รอยละของผูเ รียนเอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวที
3. รอยละของผูเ รียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกตาง
4. รอยละของผูเ รียนตระหนัก เห็นคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
3. ผูเรียนมีความสํานึกในความเปนไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(มฐ.2)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละของนักเรียนสนใจกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของทองถิ่นและของ
ไทย
2. รอยละของนักเรียนเขารวมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเปนประจําอยางนอย 1
ประเภท
3. รอยละของนักเรียนมีผลงานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของทองถิ่นและประเทศ
4. รอยละของนักเรียนสามารถนําศิลปวัฒนธรรมและประเพณีมาพัฒนาเอกลักษณความเปน
ไทยได
5. รอยละของผูเรียนที่มผี ลงาน / ชิ้นงาน ที่เกิดจากการประยุกตใชปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
6. รอยละของผูเรียนมีความประหยัด รูจ ักใชทรัพยสงิ่ ของสวนตนและสวนรวมอยางคุมคา
4. ผูเรียนมีทักษะความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย(มฐ.2,6)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละของผูเ รียนที่รจู ักใชเหตุผล ในการตัดสินใจมากกวาที่จะใชความรูสกึ หรืออารมณ
สวนตัว
2. รอยละของผูเ รียนใชหลักความสมัครใจ การยอมรับในความมีเหตุผลและสิทธิสวนบุคคลดวย
ความเต็มใจ
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3. รอยละของผูเ รียนมีน้ําใจนักกีฬาการรูแพรูชนะรูอ ภัย
4. รอยละของผูเ รียนปฏิบัติตามกฏหมาย ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
5. รอยละของผูเ รียนแสดงออกโดยปฏิบัติตอทุกคนอยางเสมอภาคกัน ใหความสําคัญตอทุกคน
5. ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ(มฐ.1)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละของผูเ รียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ
2. รอยละของผูเ รียนมีน้ําหนักสวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
3. รอยละของผูเ รียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่ สี่ยง
ตอ
ความรุนแรง โรค อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ
4. รอยละของผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงอออกอยางเหมาะสม
5. รอยละของผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผอู ื่น
6. รอยละของผูเรียนสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป/กีฬา
นันทนาการ ตามจินตนาการ
6. ผูเรียนคิดเปน ทําเปนแกปญหาเปน ใฝเรียนใฝรูมีทักษะในการดํารงชีวิตและรักการทํางาน
(มฐ.3,6)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละของผูเรียนมีนสิ ัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลง
เรียนรูและสื่อตางๆรอบตัว
2. รอยละของผูเรียนมีทกั ษะในการอาน ฟง พูด ดู เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนหาความรู
เพิ่มเติม
3. รอยละของผูเรียนเรียนรูร วมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูร ะหวางกัน
4. รอยละของผูเรียนใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน
5. รอยละของผูเรียนวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
6. รอยละของผูเรียนทํางานอยางมีความสุข มุง พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตน
7. รอยละของผูเรียนทํางานรวมกับผูอื่นได
8. รอยละของผูเรียนมีความรูส ึกที่ดีตอ อาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
7. ครูมีคุณภาพในการจัดการเรียนรูและบุคลากรมีทักษะในการทํางานอยางมืออาชีพ (มฐ.7)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทัง้ ดานความรู ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
2. ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูเรียน
3.ครูออกแบบและจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการดาน
สติปญญา
4.ครูใชสื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ผนวกกับนําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู
5.ครูมีการวัดและประเมินผลทีม่ ุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเ รียนดวยวิธีการทีห่ ลากหลาย
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6.ครูใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาและแกไขปญหาใหแกผเู รียนทั้งดานการเรียน และคุณภาพชีวิต
ดวยความเสมอภาค
7.ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับ
การสอน
8.ครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
9.ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาชีพที่ไดรบั มอบหมายเต็มเวลา และเต็มความสามารถ
8. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ เนนการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ
(มฐ.8-15)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ผูบริหารมีวสิ ัยทัศน ภาวะผูนําและมีความคิดริเริม่ ทีเ่ นนการพัฒนาผูเ รียน
2. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปน
ฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ
3. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
4. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ
5. รอยละนักเรียน ผูป กครองชุมชน พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
6. ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา
7. คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบที่กําหนด
8. คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษา
ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
9. ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา
10. สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิน่
11. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมทีห่ ลากหลายใหผเู รียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ
12. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทีส่ งเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน
13. สถานศึกษาสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผเู รียนไดลงมือปฏิบัตจิ ริงจนสรุป
ความรูไดดวยตนเอง
14. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอน
15. หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก
พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลงเรียนรูส ําหรับผูเรียน
16. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรม ทีส่ งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน
17. สถานศึกษาจัดหองสมุดที่ใหบริการสือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ อื้อใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม
18. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
19. สถานศึกษาจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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20. สถานศึกษาจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพือ่ พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
21. สถานศึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
22. สถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
23. สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
24. สถานศึกษามีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพือ่ พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูทเี่ กี่ยวของ
25. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา
กับครอบครัวและองคกรที่เกี่ยวของ
26. สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมที่สง เสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนของสถานศึกษา
27. สถานศึกษามีผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญาและ
จุดเนนของสถานศึกษา
28. สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพือ่ ตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
29. สถานศึกษามีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย

๑๔

บทที่ 3
ประมาณการงบประมาณที่จะไดรับจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปงบประมาณ 2559
( ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 )
เงินอุดหนุนรายหัว ม.1-3 จํานวน 360 คน คนละ 3,500 บาท / ป เปนเงิน
เงินอุดหนุนรายหัว ม.4-6 จํานวน 320 คน คนละ 3,800 บาท / ป เปนเงิน
รวม 680 คน
รวมทั้งสิ้น
รายจาย ( งบกลาง )
1. คาสาธารณูปโภค ( ประมาณการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
~ คาไฟฟา
~ คาน้ําประปา
~ คาโทรศัพท / Internet / website
รวมทั้งสิ้น
2. คาไปราชการ
~ คาเบิกจายไปราชการ
~ คาน้ํามันรถโรงเรียน / ซอมบํารุง
รวมทั้งสิ้น
3. งบบุคลากร
~ โครงการจางครูอัตราจางวิชาเอกวิทยาศาสตร (11000 x12 )+(550x12)
~ โครงการจางเจาหนาที่ธุรการวิชาการ ( 9000 x12 ) +(450x12)
~ โครงการจางเจาหนาที่ธุรการการเงิน ( 7500 x12 ) + (375x12)
~ โครงการจางเจาหนาที่คอมพิวเตอร ( 7500 x12 ) + (375x12)

1,260,000
1,216,000
2,476,000

บาท
บาท
บาท

550,000
220,000
160,000
930,000

บาท
บาท
บาท
บาท

250,000
120,000
370,000

บาท
บาท
บาท

138,600
113,400
94,500
94,500

บาท
บาท
บาท
บาท

รวมทั้งสิ้น

441,000

บาท

735,000

บาท

สรุป : งบประมาณที่เหลือในการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ 2559
หมายเหตุ : (2,476,000-930,000-370,000-441,000=735,000)
การจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ 2559
งบดานวิชาการ
60%
คิดเปนเงิน 441,000.00
งบบริหารทั่วไป
30%
คิดเปนเงิน 220,500.00
งบสํารองจาย
10%
คิดเปนเงิน
73,500.00
รวมทั้งสิ้น 735,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

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

งบประมาณรายจายของ งาน/โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ 2559
1.เงินอุดหนุนรายหัว
ฝาย/งาน/กลุมสาระ
โครงการ
กลุมบริหารงาน 1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
วิชาการ
2.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
3.พัฒนาสํานักงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4.การบริหารจัดการงานวัดและประเมินผลการศึกษา
5.พัฒนางานเอกสารการพิมพ
6.พัฒนางานทะเบียนนักเรียน
7.พัฒนาสํานักงานวิชาการ
8.พัฒนางานเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
ภาษาไทย

1.สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

วิทยาศาสตร

1.สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
2.สงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาแบบบูรณาการ(EIS) โดยครูไทยเพื่อเด็กไทยสูสากล

คณิตศาสตร

แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ.
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
10
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
5
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
10,15
5
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม
1.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
1.อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทบทวนการบริหารเชิงระบบ
1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงาน
1.จัดซื้อวัสดุและอุปกรณงานวัดผล
2.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ
1.พัฒนางานเอกสารการพิมพ
1.จัดหาวัสดุอุปกรณงานทะเบียนนักเรียน
1.การบริหารงานสํานักงานวิชาการ
1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับงานเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

วัน เดือน ป งบประมาณป 59
ต.ค.58 - พ.ค.59
16,200
ต.ค.58 - มี.ค.59
8,100
ต.ค.58 - ก.ย.59
12,000
16,010
ต.ค.58 - ก.ย.59
19,590
ต.ค.58 - ก.ย.59
113,480
ต.ค.58 - ก.ย.59
2,920
ต.ค.58 - ก.ย.59
12,150
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
6,560

13
11
13
11
รวม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,2,3,4,5,6,7 1.รําลึกคุณสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ
มิ.ย.59 - ก.ค.59
2.สงเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ต.ค.58 - ก.ย.59
3.ผลิต จัดทํา จัดหาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม
ต.ค.58 - ก.ย.59
รวม
5
1.สงเสริมพัฒนายกผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียนในดานวิทยาศาสตรต.ค.58 - ก.ย.59
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.คายฝกทักษะวิทยาศาสตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
3.วันสัปดาหวิทยาศาสตร
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
5
1.การปรับปรุงและจัดหาวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนรูหลักสูตรEIS ต.ค.58 - ก.ย.59
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

รวม
1.สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,2,3,4,5,6 1.หองเรียนคุณภาพ และการจัดทําสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร ต.ค.58 - ก.ย.59
งตน ในการสร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
2.อบรมการใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เบื้อเม.ย.58
- ก.ย.59างสื่อ
3.สงเสริมนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการทางคณิตศาสตร ต.ค.58 - ก.ย.59
4.สงเสริมและพัฒนาครูผลิตสื่อ ICT เพื่อใหเทียบเคียงมาตรฐานสากล ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
5
1.จัดหาสื่ออุปกรณ
2.สงเสริมการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ พัฒนาคุณภาพผูเรียน
เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ(EIS) เทียบเคียงมาตรฐานสากล
รวม

207,010
2,600
6,000
4,000
12,600
30,000
10,000
600
4,000
44,600
5,700
5,000
4,000
1,950
2,000
18,650

1.เงินอุดหนุนรายหัว
ฝาย/งาน/กลุมสาระ
โครงการ
สังคมศึกษา 1.สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศาสนา
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และวัฒนธรรม
2.พัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

3.ศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม
4.โรงเรียนแกนนําประชาธิปไตย
สุขศึกษา
และพลศึกษา

1.สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ.
กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 4,5,7,10
1.การนิเทศ/การจัดทําแผนเรียนรู

2.ผลิต/พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู
3.การจัดทําคลังขอสอบ
4.การจัดทําคูมือสอนซอมเสริม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 3, 7, 13, 14 1.จัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2.พัฒนาหองศูนยการเรียนรูอาเซียน
3.สัปดาหอาเซียน
สรางสังคมแหงการเรียนรู
1,2
1.พัฒนาและบริหารจัดการศูนยการเรียนรู
สงเสริมอัตลักษณ
14,15
1.การอบรมการจัดกิจกรรมเรียนรูประชาธิปไตยในโรงเรียน
รวม
1
1.จัดหาและพัฒนาสื่อการสอน
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
2.เขารวมแขงขันกีฬา
3.กีฬาสี

วัน เดือน ป งบประมาณป 59
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
4,200
1,000
ต.ค.58 - ก.ย.59
2,900
ต.ค.58 - ก.ย.59
1,500
ต.ค.58 - ก.ย.59
1,000
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
5,600
*3,500(อืน่ ๆ)
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - มี.ค.59
3,240
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ธ.ค.58

19,440
22,700
*76,700(อื่นๆ)
*40,800(กพร.)
*29,740(งบเหลือจาย)

ศิลปะ

1.สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

การงานอาชีพและ 1.สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ในโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน

รวม
1

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

รวม
6

สังคมแหงการเรียนรู

2, 14

รวม

1.จัดหาวัสดุอุปกรณสื่อการสอนทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลป
2.ฝกซอมทักษะและซอมแซมอุปกรณ

ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59

1.ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.ศึกษาแหลงเรียนรู
1.พัฒนาแหลงเรียนรู
2.ปลูกพืชผักในดิน/พืชไรดิน
3.ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59

22,700
11,000
3,600
14,600
11,350
4,870
3,000
6,180
3,000
28,400

1.เงินอุดหนุนรายหัว
ฝาย/งาน/กลุมสาระ
โครงการ
ภาษาตางประเทศ 1.สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

2.สงเสริมทักษะการเรียนรูภาษาจีน

พัฒนาคุณภาพผูเรียน

5

พัฒนาคุณภาพผูเรียน

รวม
11

1.พัฒนาระบบงานแนะแนว

พัฒนาคุณภาพผูเรียน

รวม
1,2,3,4,6

2.ขยายโอกาสทางการศึกษา

พัฒนาคุณภาพผูเรียน

การศึกษาพิเศษ 1.การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม

งานแนะแนว

งานหองสมุด

แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ.
กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
5
1.การใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

1.สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง

พัฒนาคุณภาพผูเรียน

5
รวม
3

รวม

วัน เดือน ป งบประมาณป 59
ต.ค.58 - ก.พ.59
1,000
ธ.ค.-58
2.วันคริสตมาส
5,000
2,000
พ.ย.58 - ม.ค.59
3.สงเสริมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
1,750
4.จัดซื้อจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณเพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู พ.ย.58 - ก.พ.59
1.การพัฒนาหองภาษาจีนสูการเรียนรูสําหรับนักเรียน
2,500
ต.ค.58 - มี.ค.59
2.พัฒนาหองศูนยการเรียนรูภาษาจีน
1,550
ต.ค.58 - มี.ค.59

1.การพัฒนาโรงเรียนใหพรอมเปนศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ
2.การจัดซื้อจัดหา สื่อ และสิ่งอํานวยความสะดวก

ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59

1.พัฒนาแหลงเรียนรูทางการแนะแนว
2.สงเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน
3.พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแนะแนว
1.การแนะแนวนักเรียนในพื้นที่บริการ

ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - มี.ค.59

1.จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณเพื่อพัฒนาหองสมุดแหลงเรียนรู
2.สงเสริมนิสัยรักการอาน
3.จัดหาหนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร
4.ยุวบรรณารักษ
5.สงเสริมการใชศูนย ICT ชุมชนเพื่อพอหลวง

ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59

13,800
1,000
1,500
2,500
7,000
1,000
16,300
*10,000(กพร.)

24,300
5,000
10,000
12,000
3,400
2,000
32,400

1.เงินอุดหนุนรายหัว
ฝาย/งาน/กลุมสาระ
โครงการ
กลุมบริหารงาน 1.สงเสริมพัฒนากลุมบริหารงานบุคคล
บุคคล

แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ.
กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
1,2,6,7
1.พัฒนาแฟมบุคลากรในโรงเรียน

2.พัฒนาบุคลากรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
3.จัดจางบุคลากรชั่วคราวโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.พัฒนาการจัดการเรียนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.เสริมสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากร

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

วัน เดือน ป งบประมาณป 59
ต.ค.58 - ก.ย.59
810
*28,000(กพร)
ต.ค.58 - ก.ย.59
2.เยี่ยมบานนักเรียน
3.คัดกรองนักเรียน
4,050
ต.ค.58 - ก.ย.59
8,100
4.ประชุมผูปกครอง
ต.ค.58 - ก.ย.59
5.พัฒนาผูเรียนโดย Y.C.
3,240
ต.ค.58 - ก.ย.59
6.ระเบียบวินัยนักเรียน
2,430
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
7.สงเสริมและพัฒนานักเรียนดานคุณธรรมและจริยธรรม
810
ต.ค.58 - ก.ย.59
8.สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
810
ต.ค.58 - ก.ย.59
810
9.อบรมนักเรียนแกนนํา
4,050
ต.ค.58 - ก.ย.59
10.รณรงคตอตานสารเสพติด
3,240
11.พัฒนานักเรียนกลุมเสี่ยง
ต.ค.58 - ก.ย.59
12.พัฒนาวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน
12,150
ต.ค.58 - ก.ย.59
7
1.สงเสริมครูและบุคลากรทางศึกษาเขารับการพัฒนา
ต.ค.58 - ก.ย.59
*240,000(งบกลาง)
*138,600(งบกลาง)
5, 7, 10, 11 2.จางครูอัตราจางวิชาวิทยาศาสตร
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
13, 14, 15 3.จางเจาหนาที่ธุรการวิชาการ
*113,400(งบกลาง)
*94,500(งบกลาง)
ต.ค.58 - ก.ย.59
4.จางเจาหนาที่ธุรการการเงิน
5.จางเจาหนาที่คอมพิวเตอร
ต.ค.58 - ก.ย.59
*94,500(งบกลาง)
5,7,10,11,13 1.อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ต.ค.58 - ก.ย.59
*5,000(งบกลาง)
2.อบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิด
*5,000(งบกลาง)
ต.ค.58 - ก.ย.59
7
1.การเยี่ยมบุคลากรในโอกาสตาง ๆ
*4,000(อืน่ ๆ)
ต.ค.58 - ก.ย.59
*4,000(อืน่ ๆ)
2.การแสดงความยินดีครูไดรับการเลื่อนวิทยฐานะ
ต.ค.58 - ก.ย.59
*200(อืน่ ๆ)
3.การแสดงความยินดีครูที่ปฎิบัติหนาที่ราชการโดยไมมีวันลา
ต.ค.58 - ก.ย.59

รวม

40,500

1.เงินอุดหนุนรายหัว
ฝาย/งาน/กลุมสาระ
โครงการ
กลุมบริหาร 1.สงเสริมและพัฒนากลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน
งบประมาณและ
แผนงาน
2.สงเสริมการบริหารจัดการงานพัสดุในโรงเรียน
3.สงเสริมพัฒนาสถานศึกษายกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น
บรรลุเปาหมายวิสัยทัศน
กลุมบริหาร
ทั่วไป

แผนงาน / กลยุทธ มาตรฐาน สพฐ.
กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
14
1.พัฒนางานงบประมาณและแผนงาน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

14
14

1.พัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

รวม
11

2.สงเสริมพัฒนาระบบงานธุรการ
3.สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรู

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สรางสังคมแหงการเรียนรู

14
13

4.สงเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ
5.พัฒนาสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
6.พัฒนาระบบงานสารสนเทศโรงเรียน
7.สงเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุมบริหารงานทั่วไป
8.พัฒนาระบบงานการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

พัฒนาคุณภาพผูเรียน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

1
11

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

14
14
14
รวม

รายการ
2. กิจกรรม
1.กิจกรรมวิชาการ
2.กิจกรรมคุณธรรม
3.กิจกรรมทัศนศึกษา
4.กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

งบประมาณ
608,400
272,000
132,400
136,000
68,000

2.พัฒนางานการเงิน
1.พัฒนาการบริหารงานพัสดุ
1.จัดหาวัสดุอุปกรณสงเสริมพัฒนาสถานศึกษา

1.การซอมแซม บํารุงรักษาอาคารสถานที่
2.การซอมแซมและจัดระบบสาธารณูปโภค
3.ประกวดหองเรียนคุณภาพ
4.ประกวดเขตรับผิดชอบ
1.พัฒนาระบบงานธุรการ
1.พัฒนางานประชาสัมพันธ
2.การจัดทําวารสารโรงเรียน
1.จัดหาเวชภัณฑ
1.ปรับปรุงระบบเสียงหนาเสาธง หอประชุม เสียงตามสาย
2.บริการปรับซอมแนะนําการใชสื่อโสตทัศนูปกรณ
1.พัฒนาระบบงานสารสนเทศ
1.จัดหาวัสดุครุภัณฑกลุมบริหารงานทั่วไป
1.จัดหาวัสดุอุปกรณพัฒนาระบบงานการรักษาความปลอดภัย
กลุมบริหารงานวิชาการ
กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
กลุมบริหารงานทั่วไป
กลุมบริหารงานบุคคล
รวมงบประมาณ 3 กลุมงาน (งบประมาณและแผน ทั่วไป บุคคล)
รวมงบประมาณทุกกลุมงาน

วัน เดือน ป งบประมาณป 59
ต.ค.58 - ก.ย.59
5,350
ต.ค.58 - ก.ย.59
9,550
7,300
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59 *100,000(งบเหลือจาย)

22,200
57,510
24,400
1,620
2,430
24,300
4,050

ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
พ.ค.59 - ก.ย.59 *55,000(เงินรายได)
3,000
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
20,000
ต.ค.58 - ก.ย.59
4,290
8,100
ต.ค.58 - ก.ย.59
8,100
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59 *100,000(งบเหลือจาย)

157,800
441,000
22,200
157,800
40,500
220,500
661,500

บทที่ 4
รายละเอียดงาน / โครงการ / กิจกรรม
4.1
4.2
4.3
4.4

แผนงานกลุมบริหารงานวิชาการ
แผนงานกลุมบริหารงานบุคคล
แผนงานกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน
แผนงานกลุมบริหารงานทั่วไป

แผนงานกลุมบริหารวิชาการ
4.1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4.1.2 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
4.1.3 โครงการพัฒนาสํานักงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4.1.4 โครงการการบริหารจัดการงานวัดและประเมินผลการศึกษา
4.1.5 โครงการพัฒนางานเอกสารการพิมพ
4.1.6 โครงการพัฒนางานทะเบียนนักเรียน
4.1.7 โครงการพัฒนาสํานักงานวิชาการ
4.1.8 โครงการพัฒนางานเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
4.1.9 โครงการสงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
4.1.10 โครงการสงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
4.1.11 โครงการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (EIS)
โดยครูไทยเพื่อเด็กไทยสูสากล
4.1.12 โครงการสงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
4.1.13 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(EIS) เทียบเคียงมาตรฐานสากล
4.1.14 โครงการสงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม สาระการเรียนรูส ังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1.15 โครงการพัฒนาการเรียนรูสปู ระชาคมอาเซียน
4.1.16 โครงการศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม
4.1.17 โครงการโรงเรียนแกนนําประชาธิปไตย
4.1.18 โครงการสงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม สาระการเรียนรูส ุขศึกษาและ
พลศึกษา
4.1.19 โครงการสงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม สาระการเรียนรูศลิ ปะ
4.1.20 โครงการสงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม สาระการเรียนรูก ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
4.1.21 โครงการศูนยเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
4.1.22 โครงการสงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม สาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
4.1.23 โครงการสงเสริมทักษะการเรียนรุภาษาจีน
4.1.24 โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
4.1.25 โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว
4.1.26 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
4.1.27 โครงการสงเสริมใหผูเรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
จุดเนน สพฐ.ที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 10
มาตรฐานที่ 10
ขอที่ 7
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานหลักสูตรและการสอน กลุมบริหารงานวิชาการ
นางวัชรินทร เจริญคํา
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 293/2551 เรื่อง
ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 กําหนดใหสถานศึกษา ในสังกัด
จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการจัดทําโครงสราง
หลักสูตรสถานศึกษา ตองพิจารณาขอมูลจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เปาหมาย/จุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียน ระดับทองถิ่น(หลักสูตรระดับทองถิ่น) แลวจึงดําเนินการจัดทํา
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่
มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน
รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปน
สําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น
2.2 เพื่อสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่มีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ
2.3 เพื่อสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความ
ตองการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ผานการพัฒนาครบทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู
3.2 เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ผานการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
และสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถพัฒนานักเรียนใหเปนนักเรียนที่มีความสมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ และสติปญญา

4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมครู – อาจารย และ
ผูเกี่ยวของรวมวางแผนงาน
สํารวจความตองการในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา สรุป
วิเคราะหสภาพปญหาในการใช
หลักสูตรสถานศึกษา
- ประมาณการ คาถายเอกสาร
คาเขาเลม การจัดซื้อ จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
- เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติ
- ประชุมคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อสรุปวิเคราะห
สภาพปญหาในการใชหลักสูตร
สถานศึกษา และกําหนดแนว
ทางการปรับปรุงหลักสูตร
- รวบรวมขอมูลที่ไดจากการ
ปรับปรุงหลักสูตรของทุกกลุม
สาระ
- จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ
จัดทํารวบรวมเปนรูปเลม
- ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา
- ประกาศใชหลักสูตร
สถานศึกษาฉบับปรุงปรุง พ.ศ.
2559
3. ขั้นประเมินผล
สรุปประเมินผลรายงาน.

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

- ไดทราบสภาพ ต.ค.58 – มี.ค.59
ปญหาในการใช
หลักสูตร
สถานศึกษาและได
แนวทางในการ
จัดทําและ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

นางวัชรินทร เจริญคํา
และคณะครูทุกคนที่
เกี่ยวของ

ต.ค.58 – มี.ค.59

วัชรินทร เจริญคําและ
คณะครูทุกคนที่
เกี่ยวของ

- ไดเอกสาร
หลักสูตรที่ไดรบั
การปรับปรุงของ
ทุกกลุม สาระ

- ไดหลักสูตร
พ.ค.59
สถานศึกษาฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2559

วัชรินทร เจริญคําและ
คณะครูทุกคนที่
เกี่ยวของ

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
16,200
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
16,200
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1

กิจกรรมที่ 1
- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ประมาณการ การจัดซื้อ จัดหาวัสดุอปุ กรณ
รวม

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

16,200

16,200

16,200

16,200

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค)
วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช
1. เพื่อสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับทองถิ่น
- ประเมินจากแบบสอบถาม - แบบสอบถาม
2. เพื่อสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่มีรายวิชาเพิ่มเติม
- ประเมินจากแบบสอบถาม - แบบสอบถาม
ที่หลากหลาย ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ
3. เพื่อสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรม
- ประเมินจากแบบสอบถาม - แบบสอบถาม
พัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความ
ตองการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผูเรียน

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ผานการพัฒนาและปรับปรุงครบทุกกลุมสาระการเรียนรู
7.2 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาทีผ่ านการพัฒนาและปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่นและสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ
7.3 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาทีส่ ามารถพัฒนานักเรียนใหเปนนักเรียนที่มีความสมบูรณทงั้
รางกาย จิตใจ และสติปญญา
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางวัชรินทร เจริญคํา)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหนางานหลักสูตรและการสอน
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

ราคา จํานวน
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน

1 กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4

10

รีม

150

2 แม็กเย็บ HD-10

2

อัน

85

3 อาหารและอาหารวางของคณะครู
และบุคลากรในโรงเรียน

แหลง
งบประมาณ

1500 ( )เงิน
งบประมาณ
170 (√)เงินอุดหนุน
6,500 ( )เงินนอก
งปม.

4 เทปกาวยน1.5 นิ้ว

2

อัน

55

110

5 แฟมกระดุม

6

แฟม

20

120

6 หมึกเติมเครื่องปริ๊นอิงคเจทพรี
เมี่ยม

4

ขวด

200

800

7 ตลับหมึกเครื่องปริ๊นอิงคเจท

2

ชุด

1500

3000

8 หมึกเติมเครื่องปริ้นเลเซอร

1

หลอด 1200

1200

9 คาถายเอกสารและเขาเลม
หลักสูตร

2,250

10 ไวนิล

550
รวม (หนึ่งหมื่นหกพันสองรอยบาทถวน)

16,200

( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)

ระยะเวลา
จํานวน
ที่ตองการ
เงิน
ใช
ต.ค.58 –
มี.ค.59

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
จุดเนน สพฐ.ที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 8
มาตรฐานที่ 5
ขอที่ 7
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานประกันคุณภาพภายใน กลุมบริหารงานวิชาการ
นายชวลิต ยอดยิ่ง
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมรี ะบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือ
วาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง” การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ สําหรับเปนหลักประกันใหนักเรียนและสังคมมี
ความเชื่อมั่นในโรงเรียน ยิ่งกวานั้นการจัดระบบการประกันภายในของโรงเรียนจะถูกประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ. ทุกๆ 3 ป เพื่อตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจงึ จัดโครงการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อทบทวนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาอยางตอเนือ่ ง
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
- ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสามารถนําระบบประกัน
คุณภาพภายในมาใชเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาอยางตอเนื่อง
3.2 ดานคุณภาพ
- โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารการจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ

4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมครู พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ประชุม
วางแผนปฏิบัติงาน
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
- การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมิน
ทบทวนการบริหารงานเชิงระบบ
3. ขั้นประเมินผล
- ประชุม/ประเมินผลการอบรม
-สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผล

เปาหมาย
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ต.ค.58 – มี.ค.59 นายชวลิต ยอดยิ่ง
-ทําใหทราบผล/ปญหา/
และครูผสู อน
อุปสรรคของการจัดการเรียนรูป 
การศึกษา 2559
-ครูนําการบริหารงานเชิงระบบ ต.ค.58 – มี.ค.59 นายชวลิต ยอดยิ่ง
และครูผสู อน
มาใชในการจัดการศึกษา
-.ผูบริหารไดทราบผลของการ
นิเทศ/อบรมการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน

มี.ค.59

นายชวลิต ยอดยิ่ง
และครูผูสอน

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
8,100
บาท จําแนกเปน
( ) เงิน อุดหนุนรายหัว
8,100
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่
1

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ

รวม

8,100

8,100

8,100

8,100

กิจกรรมที่ 1
- การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทบทวน
การบริหารงานเชิงระบบ
รวม

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค)
ครูนําการบริหารงานเชิงระบบ
มาใชในการจัดการศึกษา

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
- การนิเทศ
- การสอบถาม

เครื่องมือที่ใช
- แบบนิเทศ
- แบบสอบถาม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 โรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภนําระบบประกันคุณภาพภายในมาใชในการบริหารจัดการศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพ
7.2 โรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
อยางตอเนื่องและมีคุณภาพ
7.3 โรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภสามารถผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับที่ดกี วา
ที่ผานมา
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหนางานประกันคุณภาพภายใน
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

ราคา จํานวน
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน

1 คาวิทยากร 2 คนๆละ 3,600
2 คาวัสดุอุปกรณ

รวม (แปดพันหนึ่งรอยบาทถวน)

แหลง
งบประมาณ

6,000 ( )เงิน
งบประมาณ
2,100 (√ )เงิน
อุดหนุน
( )เงินนอก
งปม.
( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)
8,100

ระยะเวลา
จํานวน
ที่ตองการ
เงิน
ใช
ต.ค.58
- มี.ค.59

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาสํานักงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จุดเนน สพฐ.ที่ 1,4
ตัวบงชี้ที่ 7
มาตรฐานที่ 10,15
ขอที่ 1,6
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน กลุมบริหารงานวิชาการ
นางพิมลพรรณ รวมบุญ
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลมีนโยบายการบริหารงานแบบมุงเนนผลงาน กระทรวงศึกษาจึงกําหนดเปนมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสถานศึกษามีการบริหารงานเชิงกลยุทธ สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร และใหมี
การตรวจสอบถวงดุล งานกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน จึงจัดวางระบบการบริหารงาน โดยใชระบบ P D C A ให
ครบวงจร ซึ่งก็คือระบบการบริหารงานแบบมุง เนนผลงาน จึงจัดทําโครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาผูเ รียน เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สง เสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผูเรียนอยางหลากหลาย และเพือ่ ใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ไดแก
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก
รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความ
เปนไทยและมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการทํางานและอยูร วมกับผูอื่นในสังคมอยางมีความสุขในฐานะเปน
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
2.2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2.3 เพื่อใหสถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนครบตามทีห่ ลักสูตรกําหนด
2. นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนครบทุกกิจกรรม
3.2 เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนที่หลากหลายตามความสนใจของนักเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนมีการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน ตามเกณฑ สพฐ. รอยละ 80

4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน
2. ขั้นดําเนินการ
กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมิน
โครงการ)
3.2 ประเมินความคิดเห็นผูร วมกิจกรรม
(แบบสอบถามความคิดเห็น)
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร (แฟมสะสมงาน)

เปาหมาย
โครงการไดรับการ
อนุมัติ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2558

นางพิมลพรรณ
รวมบุญ

การดําเนินกิจกรรม ตุลาคม 2558 – นางพิมลพรรณ
กันยายน 2559 รวมบุญ
ตามโครงการ
แบบรายงาน
โครงการ

กันยายน 2559 นางพิมลพรรณ
รวมบุญ

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
12,000 บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
12,000 บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….…………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….…………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่
1
2
3

4
5

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

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ

รวม

12,000

12,000

12,000

12,000

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
วัตถุประสงค)
1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการ การประเมิน/การสังเกต
เรียนรูที่หลากหลายใหกับผูเ รียน
การสอบถาม การสังเกต
และตอบสนองความตองการ
ความสามารถ ความถนัด และ การประเมินความพึงพอใจ
ความสนใจของผูเรียน
2. สงเสริมและพัฒนา
ความสามารถของผูเรียนให
เหมาะสมตามความแตกตาง
ระหวางบุคคล
3. ผูเรียนนําความรูและ
ประสบการณไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. มีการจัดกิจกรรมสงเสริม
คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของผูเรียน

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม/แบบทดสอบ
สมรรถภาพ
แบบสอบถาม/แบบสังเกต
แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางประสิทธิภาพตามการบริหารจัดการ
และการพัฒนาสถานศึกษา
7.2 กิจกรรมพัฒนาผูเ รียนไดรับการสงเสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรม
7.3 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางพิมลพรรณ รวมบุญ)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหนางานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

ราคา จํานวน
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน

1 ตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร
100 cc. Pixma
2 หมึกสีเติมเครือ่ งปริ้นเตอร
100 cc. Pixma
3 ตะกราลวดเคลือบ 2 ชั้น

1

ชุด

900

900

1

ชุด

400

400

2

อัน

175

350

4 กลองใสเอกสาร 3 ชอง

2

อัน

290

580

5 ลิ้นชักพลาสติก 4 ชั้น
6 ชั้นวางของขนาด 3 ชั้น
7 เครื่องยิงเหล็ก
8 แฟมโชวเอกสารพลาสติก 20 ไส
9 ไสแฟมสอด 11 รู
10 Flash Drive 8 GB
11 กระดาษการดสี 150 แกรม A4
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
1
1
5
4
2
12

ชิ้น 490
ชิ้น 550
เครื่อง 1600
แฟม 45
หอ
25
อัน 299
หอ
75

490
550
1600
225
100
598
900

รวม

(หกพันหกรอยเกาสิบสามบาทถวน)

แหลง
งบประมาณ

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
เงิน
ใช

( )เงิน
งบประมาณ
(√)เงินอุดหนุน

900

( )เงินนอก
งปม.
( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)

350

400

580
490
550
1600
225
100
598
900

6,693

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

จํานวน หนวย

1 ตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร
100 cc. Pixma
2 หมึกสีเติมเครือ่ งปริ้นเตอร
100 cc. Pixma
3 กระดาษการดสี 150 แกรม A4

ราคา จํานวน
ตอหนวย เงิน

แหลง
งบประมาณ

1

ชุด

900

900

2

ชุด

400

800

24

หอ

75

4 กระดาษโฟโต130 gm

100

แผน

250

5 สันรูด 5 มม.
6 สันรูด 7 มม.
7 กระดาษโฟโต130 gm
8 ลวดเย็บเบอร 35
9 ลวดเย็บเบอร 10
10 กระดาษใสรองปก A4
11 กรรไกรอยางดี 9นิ้ว
12 คัตเตอรเหล็กใบเล็ก
13
14
15
16
17
18
19
20

7 โหล
8 โหล
100 แผน
2 กลอง
5 กลอง
100 แผน
1
อัน
1
อัน

50
69
250
15
10
195
85
45

1800 ( )เงินนอก
งปม.
250 ( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)
350
552
250
30
50
195
85
45

รวม

(หาพันสามรอยเจ็ดบาทถวน)

( )เงิน
งบประมาณ
(√)เงินอุดหนุน

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
เงิน
ใช
900
800
1800
250
350
552
250
30
50
195
85
45

5,307

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การบริหารจัดการงานวัดและประเมินผลการศึกษา
จุดเนน สพฐ.ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 3
มาตรฐานที่ 5
ขอที่ 2
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา กลุมบริหารงานวิชาการ
นางลําดวน ปานปาก
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน เปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและในการวัดผลและ
ประเมินผลตองมีการประเมินผลตามสภาพจริง มีการประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบตามลักษณะเนื้อหา
ของแตละรายวิชา ซึ่งในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนตองมีการจัดเก็บขอมูลในรูปของเอกสารตางๆ เชน
ปพ.5 และทางงานวัดผลจะตองจัดทําเอกสารทีเ่ กี่ยวของในการวัดผลและประเมินผลเพื่อใชในการประเมินผล
การเรียนและเอกสารตางๆจะตองมีเพียงพอในการใชตลอดปการศึกษา ตลอดจนวัสดุอปุ กรณตางๆที่ใชสําหรับ
ในการจัดการเรียนการสอนหรือการสอบก็มีความจําเปนและตองจัดเตรียมเพื่อใหการวัดและประเมินผลเปนไป
ดวยความเรียบรอยและเปนการบริการใหครูและนักเรียน และในปจจุบันการจัดเตรียมขอมูลผลการเรียนตองมี
การดําเนินการบนเว็บไซตซงึ่ เครื่องคอมพิวเตอรที่มีใชงานอยูในปจจุบันก็มีเพียง 1 เครื่อง
ซึ่งไมเพียงพอตอการ ใชงานวัดผลและงานทะเบียนนักเรียน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณทเี่ กี่ยวของในการวัดผลและประเมินผล
2.2 เพื่อจัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอรสําหรับงานวัดผลและประเมินผล
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. มีเอกสาร วัสดุและอุปกรณเพียงพอสําหรับครูและนักเรียนและเพียงพอสําหรับการจัดสอบ
2. มีเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะใชในงานวัดผลและประเมินผลรวมถึงงานทะเบียนนักเรียน
ดวย
3.2 เชิงคุณภาพ
มีระบบงานบริการดานวัสดุอปุ กรณที่ดีและมีเพียงพอสําหรับงานวัดผลและประเมินผล
สงผลใหนกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 กําหนดขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
2.2 กิจกรรมที่ดําเนินการ
2.2.1 ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณสําหรับงานวัดผล
และประเมินผลและการจัดสอบ
2.2.2 ดําเนินการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบตัง้ โตะจํานวน
1 เครื่องพรอมจอ
3. ขั้นการติดตามประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ
( แบบประเมินโครงการ )
3.2 ประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร

เปาหมาย
-

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
ต.ค. 58

นางลําดวน
ปานปาก

ต.ค 58 –
ธ.ค.58
พ.ย. 58–
-มีเอกสาร วัสดุและอุปกรณ
เพียงพอสําหรับครูนักเรียนและ ก.ค.59
เพียงพอสําหรับการจัดสอบ

นางลําดวน
ปานปาก

-มีเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้ง
โตะจํานวน 1 เครื่องใชในงาน
วัดผลและประเมินผลและงาน
ทะเบียนนักเรียน

พ.ย 58 –
ก.พ.59

มีวัสดุอุปกรณพอเพียงสําหรับ ส.ค –
งานวัดผลและประเมินผลและมี ก.ย.59
เครื่องคอมพิวเตอรใชในการ
ลงทะเบียนและเก็บขอมูลผล
การเรียนของนักเรียน

นางลําดวน
ปานปาก

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
35,600
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
35,600
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
…………………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
…………………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่
1

2

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
16,010
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณงานวัดผล
1.1 ขออนุมัติจัดซื้อ
1.2 ดําเนินการจัดซือ้ ตามขั้นตอนพัสดุ
1.3 นํามาใหบริการครูและใชในงานวัดผล
กิจกรรมที่ 2
19,590
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ จํานวน 1
เครื่องพรอมจอขนาดกวาง 20 นิ้ว
2.1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง
2.2 ดําเนินการจัดซือ้ /จัดจางตามขั้นตอน
พัสดุ
2.3 นําเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะและ
จอมาใชในงานวัดผลและประเมินผล
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

รวม

-

35,600

-

รวม
16,010

19,590

35,600

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ตามวัตถุประสงค)
- มีวัสดุและอุปกรณที่ใชในการวัดผล
และประเมินผลเพียงพอตลอดป
การศึกษา 2559
- มีเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ
พรอมจอ ใชในงานวัดผลและ
ประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
สอบถามผูร ับบริการ

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถามความพึงพอใจ

สอบถามเจาหนาที่วัดผล/นักเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ทางงานวัดผลและประเมินผลมีเอกสาร วัสดุและอุปกรณเพียงพอสําหรับครูและนักเรียนและ
เพียงพอสําหรับการจัดสอบ
7.2 มีเครื่องคอมพิวเตอรแบบตัง้ โตะพรอมจอ ใชในงานวัดผลและประเมินผลและงานทะเบียน
นักเรียนและนําไปใชในการเก็บขอมูลผลการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางลําดวน ปานปาก)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหนางานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

จํานวน หนวย

ราคา จํานวน
ตอหนวย เงิน

แหลง
จํานวน
งบประมาณ เงิน

ระยะเวลาที่
ตองการใช

1 กระดาษคําตอบ 60 ขอ

52

หอ

30

2 กระดาษถายเอกสาร เอ 4

10

รีม

150

1,560 ( )เงิน
1,560 พ.ย. 58– ก.ค.59
งบประมาณ
1,500 (√)เงินอุดหนุน 1,500 พ.ย. 58– ก.ค.59

3 เชือกฟางไนลอน

2

มวน

80

160

35

700

195
130
65
70
75
20
180
50
800

195
2,600
975
70
150
80
720
2,500
2,400

195
2,600
975
70
150
80
720
2,500
2,400

800

1,600

1,600 พ.ย. 58– ก.ค.59

19,590 19,590

19,590 พ.ย. 58– ก.ค.59

4 กระดาษกาวหนังไกสีขาว,น้ําเงิน 20 มวน
และสีชมพู ขนาด 1 นิ้วครึ่ง
5 ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร 10 1 กลอง
6 กระดาษการด A4 160 แกรม
20 หอ
7 เหล็กเสียบขอสอบ 2 ขา 1.5 นิ้ว 15 กลอง
8 กาวลาเท็กซ 32 OZ
1 กระปุก
9 เครื่องเย็บกระดาษเบอร 10
2
อัน
10 ปากกาเคมีตรามา สีน้ําเงิน
4 ดาม
11 กระดาษทําเกียรติบัตร
4
รีม
12 ถุงผาดิบใสขอสอบ
50 ใบ
13 หมึกสําหรับเครื่อง Printer Laser 3 หลอด
สําหรับเครื่องปริ้นรุน P1102
14 หมึกสําหรับเครื่อง Printer Laser 2 หลอด
สําหรับเครื่องปริ้นรุน1300
1
ชุด
15 เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ
พรอมจอขนาด 20 นิ้ว
(รุนตามเอกสารที่แนบ)
16 Hub gigabit แบบ 8 ชอง
1
อัน
รวม (สามหมื่นหาพันหกรอยบาทถวน)

800

800

( )เงินนอก
งปม.
( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)

160 พ.ย. 58– ก.ค.59
700 พ.ย. 58– ก.ค.59
พ.ย. 58– ก.ค.59
พ.ย. 58– ก.ค.59
พ.ย. 58– ก.ค.59
พ.ย. 58– ก.ค.59
พ.ย. 58– ก.ค.59
พ.ย. 58– ก.ค.59
พ.ย. 58– ก.ค.59
พ.ย. 58– ก.ค.59
พ.ย. 58– ก.ค.59

800 พ.ย. 58– ก.ค.59
35,600

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนางานเอกสารการพิมพ
จุดเนน สพฐ.ที่ 9
ตัวบงชี้ที่ 7
มาตรฐานที่ 13
ขอที่ 2
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานเอกสารการพิมพ กลุม บริหารงานวิชาการ
นางอนงค ขีปนวัฒนา
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2544 โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่
เนนนักเรียนเปนสําคัญ มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและสือ่ ทีส่ ามารถนําไปสอน และปฏิบัติไดจริง ซึ่งจะนําไปสู
การประกันคุณภาพทางการศึกษา ทางกลุมบริหารงานวิชาการจึงจัดใหมีการใหบริการอัดสําเนาเอกสาร ที่สนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนระบบ เพื่อบริการใหบุคลากรในโรงเรียนไดสะดวกและเพียงพอ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดหาวัสดุ - อุปกรณการใหบริการที่เหมาะสมเพียงพอ
2.2 เพื่อสงเสริมการจัดทําเอกสารการเรียนการสอนของครูผสู อน
2.3 เพื่อบริการและอํานวยความสะดวกในการผลิตเอกสารและจัดทําเอกสารที่ใชในการเรียนการสอน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
มีเอกสารที่ใชในการเรียนการสอน และเอกสารงานธุรการ บริการแกบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน
จํานวน 712 คน ครูจํานวน 52 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
การใหบริการอัดสําเนา จัดทําเอกสารตรงความตองการของบุคลากรทุกฝายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน

เปาหมาย
- ไดทราบสภาพ
ปญหาในงานเอกสาร
การพิมพ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2558

ครูอนงค

ขั้นตอน
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง
2.2 ตรวจรับวัสดุ อุปกรณ
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ
3.2 สรุปรายงานผูบริหาร

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

- ไดเอกสารการพิมพ

1 ตุลาคม 58 30 กันยายน 59

ครูอนงค

- เอกสารการพิมพมี
ประสิทธิภาพ

กันยายน 59

ครูอนงค

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
113,480
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
113,480
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1 การพัฒนางานเอกสารการพิมพ วัสดุสํานักงาน
/ปรับซอมเครื่องพิมพ Copy-print RZ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 จัดซื้อจัดหาอุปกรณจําเปนใชในงาน
บริการอยางเปนระบบ
1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 ดําเนินการใหบริการอยางเปนระบบ
2.2 ปรับซอมครุภัณฑ เครื่องอัดสําเนา
3. ขั้นประเมินผล
3.1 แบบแสดงความคิดเห็นผูใชบริการ
3.2 สถิติการใหและใชบริการตลอดป
รวม
6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค)
- งานเอกสารการพิมพใหบริการ
ดานเอกสารที่ใชในการเรียนการ
สอนและเอกสารฝายตางๆอยาง
เปนระบบและเปนปจจุบัน

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
113,480

113,480

113,480

113,480

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช

นิเทศติดตาม
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

รวม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผูป กครองและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรบั การบริการ อัดสําเนาอยาง
เพียงพอ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
7.2 เครื่องอัดสําเนามีประสิทธิภาพในการใชงาน สะดวกและรวดเร็ว
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางอนงค ขีปนวัฒนา)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหนางานเอกสารการพิมพ
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558)
ที่

ทรัพยากรโครงการ
งบประมาณ
รายการ
จํานวน หนวย ราคา จํานวน
แหลง จํานวน
ตอหนวย เงิน งบประมาณ เงิน

1 หมึกพิมพเอกสาร RZ

16

หลอด 1,070

17,120

( )เงิน
งบประมาณ
2 ไขพิมพเอกสาร RZ A4
10 มวน 2,140 21,400 (√)เงิน
อุดหนุน
3 กระดาษโรเนียวน้ําตาล A4
200 รีม
80 16,000 ( )เงินนอก
งปม.
4 กระดาษโรเนียวขาว A4
50 รีม 110 5,500 ( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)
รวม (หกหมื่นยี่สิบบาทถวน)
60,020

ระยะเวลาที่
ตองการใช

17,120 พฤศจิกายน 58
21,400 พฤศจิกายน 58
16,000 พฤศจิกายน 58
5,500 พฤศจิกายน 58

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559)
ที่

ทรัพยากรโครงการ
รายการ
จํานวน หนวย ราคา จํานวน
ตอหนวย เงิน

1 หมึกพิมพเอกสาร RZ
2
3
4
5

17

หลอด 1,070

18,190

งบประมาณ
จํานวน ระยะเวลาที่
แหลง
งบประมาณ
เงิน ตองการใช

( )เงิน
งบประมาณ
ไขพิมพเอกสาร RZ A4
6 มวน 2,140 12,840 (√)เงินอุดหนุน
กระดาษโรเนียวน้ําตาล A4
211 รีม
80 16,880 ( )เงินนอก
งปม.
กระดาษโรเนียวขาว A4
50 รีม 110 5,500 ( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)
ลวดเสียบระดาษ
2 กลอง 25
50
รวม (หาหมื่นสามพันสี่รอยหกสิบบาทถวน)
53,460

18,190 มิถุนายน 59
12,840 มิถุนายน 59
16,880 มิถนุ ายน 59
5,500 มิถุนายน 59
50

มิถุนายน 59

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนางานทะเบียนนักเรียน
จุดเนน สพฐ.ที่ 9
ตัวบงชี้ที่ 7
มาตรฐานที่ 11
ขอที่ 6
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานทะเบียนนักเรียน กลุมบริหารงานวิชาการ
นางทรรศนีย ชํานาญ
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

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
2.1 เพื่อการบริการชุมชนในการรับนักเรียน ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2.2 เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียนเปนไปตามแผนที่โรงเรียนกําหนดและบังเกิดความเรียบรอย ใน
การรับสมัครนักเรียน
2.3 เพื่อใหการเก็บประวัตินักเรียนเปนระเบียบ ถูกตอง และสามารถนําไปใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1. รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทั้งในเขตพื้นทีบ่ ริการ และนอกเขตพื้นทีบ่ ริการ
จํานวน 4 หองเรียนจํานวน 160 คน
2. รับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 ทั้งนักเรียน ม.3 เดิม และนักเรียนจากโรงเรียนอื่น
จํานวน 4 หองเรียนจํานวน 160 คน
3. เก็บประวัตินักเรียนเปนระเบียบ ถูกตอง และสามารถนําไปใชงานไดอยางมี ประสิทธิภาพ
รอยละ 90 %

3.2 ดานคุณภาพ
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคน และ นักเรียน ม.3 (เดิม) เขาเรียนในโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภ
2. นักเรียนในโรงเรียนทุกคนไดรับการดูแลดานประวัติขอ มูลอยางถูกตอง
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1 ขั้นเตรียมการ
- ประชุมครูที่เกี่ยวของ สรุปผลการ
สํารวจวัสดุอุปกรณที่ตองการใช
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ
- ปรับปรุงซอมแซมคอมพิวเตอร
- ตรวจรับวัสดุอุปกรณ
- ใชในงานทะเบียนนักเรียน
3. ขั้นประเมินผล
- วิเคราะหขอมูลจากการใหบริการ
- สรุป ประเมินผลการดําเนินงาน

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

กรกฎาคม 58

นางทรรศนีย

ต.ค. 58 – มี.ค.
- มีวัสดุอุปกรณใชในงาน
59
ทะเบียนนักเรียนตามที่
กําหนด
- วัสดุอุปกรณมีความพรอมใน
การใชงานทําใหงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

นางทรรศนีย

-มีบัญชีวัสดุทเี่ ปนปจจุบัน

- ความพึงพอใจของ
ผูรบั บริการ
- ทราบผลการดําเนินงานเพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนางาน
ตอไป

ส.ค. 59

นางทรรศนีย

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
2,920
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
2,920
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่
1

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
กิจกรรม จัดหาวัสดุอปุ กรณงานทะเบียน
นักเรียน
1. จัดทํารายงานการรับนักเรียนเขาใหม
2. จัดทํารายงานการรับนักเรียนยายเขา
3. จัดทํารายงานการจําหนายนักเรียนยาย
ออก
4. สรุป ประเมินผลและรายงานการ
ดําเนินงาน
รวม

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแ คาใชสอย คาวัสดุ
ทน
2,920

2,920

2,920

2,920

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

รวม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 การดําเนินการรับนักเรียนเปนไปตามแผนที่โรงเรียนกําหนดและบังเกิดความเรียบรอย
7.2 การเก็บประวัตินักเรียนเปนระเบียบ ถูกตอง และสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางทรรศนีย ชํานาญ)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหนางานทะเบียนนักเรียน
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

จํานวน หนวย

1
ผืน
1 ปายไวนิล ประกาศรับสมัคร
นักเรียนปการศึกษา 2559
ขนาด 2.5 x 5 เมตร
2 ลวดเย็บกระดาษ NO .10
10 กลอง
3 ปากกาไวทบอรดสีน้ําเงิน
2 ดาม
แดง pilot
4 กระดาษถายเอกสาร 80 g
4
ริม
5 ปากกาลูกลื่นสีน้ําเงิน
7 ดาม
6 กระดาษปกสีพื้น A4
8
ริม
(สีน้ําเงิน,ชมพู)
7 ปากกาเคมีสองหัว ตรามา สีแดง
2 ดาม
น้ําเงิน
รวม (สองพันเการอยยี่สิบบาทถวน)

งบประมาณ
ราคา จํานวน
ตอหนวย เงิน
100

แหลง
งบประมาณ

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
เงิน
ใช

1,250 ( )เงินงบประมาณ 2,920 พ.ย.58 –
มี.ค.59

8
25

80
50

150
10
105

600 ( )เงินอื่น ๆ (ระบุ)
70
840

15

30
2,920

(/)เงินอุดหนุน
( )เงินนอก งปม.

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาสํานักงานวิชาการ
จุดเนน สพฐ.ที่ 9
ตัวบงชี้ที่ 7
มาตรฐานที่ 13
ขอที่ 2
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานสํานักงานวิชาการ กลุมบริหารงานวิชาการ
นางอนงค ขีปนวัฒนา
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหระบบการบริหารจัดการงานสํานักงานวิชาการมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงมี
ความจําเปนดานปจจัยที่ใชในการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีสื่อ เอกสาร วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เอือ้ ตอการเรียนรูอยางเพียงพอ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหบริการและอํานวยความสะดวกดานเอกสารแกฝา ยตางๆ
2.2 เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณจําเปนในการบริหารจัดการงานวิชาการ
2.3 เพื่อปรับปรุงการจัดการและบริหารงานวิชาการใหเหมาะสมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
สํานักงานวิชาการมีอุปกรณการใชงานและสนับสนุนกิจกรรมตามความตองการจําเปนแกบุคลากร
ในสถานศึกษา นักเรียนจํานวน 712 คน ครูจํานวน 52 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
การบริหารจัดการงานวิชาการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง
2.2 ตรวจรับวัสดุ อุปกรณ

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ต.ค.58

ครูอนงค

ต.ค.58 – ก.ย.59

ครูอนงค

ขั้นตอน

เปาหมาย

3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ
3.2 สรุปรายงานผูบ ริหาร

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ก.ย.59

ครูอนงค

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
12,150
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
12,150
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1

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

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
12,150

รวม
6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค)
- งานสํานักงานวิชาการมี
เอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ และ
อุปกรณเพียงพอตอการ
ดําเนินงานอยางประหยัดและ
คุมคา

รวม
12,150

12,150

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช

นิเทศติดตาม
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผูป กครองและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรบั การบริการอยางรวดเร็ว
7.2 เครื่องใชในสํานักงานมีประสิทธิภาพในการใชงาน สะดวก รวดเร็ว
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางอนงค ขีปนวัฒนา)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหนางานสํานักงานวิชาการ
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

ราคา จํานวน
แหลง จํานวน
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน งบประมาณ เงิน

1 กระดาษถายเอกสาร

2

ริม

2 เครื่องปริ้นเตอร canon

1

เครื่อง

3 หมึกปริ้นเตอร canon สีดํา

6

ขวด

130

4 หมึกปริ้นเตอร canon สีแดง

2

ขวด

130

5 หมึกปริ้นเตอร canon สีเหลือง
2 ขวด
6 หมึกปริ้นเตอร canon สีน้ําเงิน
2 ขวด
7 ลวดเย็บกระดาษ No 10
2 กลอง
8 ลวดเย็บกระดาษ No 3
5 กลอง
9 ลวดเย็บเครื่องยิง
1 กลอง
10 ลวดเสียบ
2 กลอง
รวม (หกพันสองรอยสามสิบสี่บาทถวน)

130
130
192
19
195
100

150
3,500

ระยะเวลาที่
ตองการใช

( )เงิน
300 พฤศจิกายน 58
งบประมาณ
(√)เงิน
พฤศจิกายน 58
3,500
3,500
อุดหนุน
780 ( )เงินนอก
พฤศจิกายน 58
780
งปม.
260 ( )เงินอื่น ๆ
พฤศจิกายน 58
260
(ระบุ)
260
260 พฤศจิกายน 58
260
260 พฤศจิกายน 58
384
384 พฤศจิกายน 58
95
95 พฤศจิกายน 58
195
195 พฤศจิกายน 58
200
200 พฤศจิกายน 58
6,234
300

รายละเอียดแนบทายโครงการ
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

ราคา จํานวน
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน

1 กระดาษ Double A

10

ริม

2 กระดาษปก
3 กรรไกร 8”

6
2

ริม
อัน

4 คัดเตอรใหญ

2

อัน

5 ใบคัดเตอร
1 กลอง
6 สก็อตเทป 1”
3 มวน
7 กาวลาเท็กซ 16ออนซ
2 ขวด
8 ลิขวิดเปเปอร Pentel
3 แทง
9 ปากกาเคมี 2 หัว
6 ดาม
10 ลวดเสียบ
2 กลอง
เลม
11 สมุดทะเบียนรับA4
2
12 หมึกปริ้นเตอร canon สีดํา
6 ขวด
13 คาถายเอกสาร
รวม (หาพันเการอยสิบหกบาทถวน)

150

1,500

130

780

85

170

70

140

40
50
42
75
18
100
70
130

40
150
84
225
108
200
140
780
1,599
5,916

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

จํานวน
เงิน
1,500
780
170
140
40
150
84
225
108
200
140
780
1,599

ระยะเวลาที่
ตองการใช
มิถุนายน 59
มิถุนายน 59
มิถุนายน 59
มิถุนายน 59
มิถุนายน 59
มิถุนายน 59
มิถุนายน 59
มิถุนายน 59
มิถุนายน 59
มิถุนายน 59
มิถุนายน 59
มิถุนายน 59
มิถุนายน 59

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนางานเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
จุดเนน สพฐ.ที่ 9
ตัวบงชี้ที่ 7
มาตรฐานที่ 11
ขอที่ 5
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กลุมบริหารงานวิชาการ
นางวารุณี อรุณ
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากคําสัง่ กระทรวงศึกษาธิการที่ วก 1166/2544 เรื่อง การใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 เกี่ยวกับการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถาบันการศึกษาทุกแหงตองใชเหมือนกัน
เพื่อประโยชนในการสื่อความเขาใจที่ตรงกันและสงตอ และเพื่อประโยชนในการควบคุมการจัดทําเอกสาร
หลักฐานการศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดแบบพิมพ การพิมพ การซือ้
และการควบคุมการจัดทําเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน จัดทําขึ้นตามขอกําหนดของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อใหนักเรียนใชเปนเอกสารในการยายโรงเรียน สมัครเขาศึกษา สมัครเขา
ทํางาน หรือดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่ตองแสดงหลักฐานทางการเรียนของนักเรียน
ดังนั้นเพื่อใหการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอยตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด งานทะเบียนนักเรียนจึงจําเปนจะตองจัดซื้อเอกสารตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด เพื่อจัดทําเอกสารหลักฐานใหมีความถูกตอง และเปนการเตรียมการดําเนินงานใหมีความพรอมอยู
เสมอ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดซือ้ เอกสารหลักฐานการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
2.2 เพื่อจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณทเี่ กี่ยวของในการจัดเก็บและควบคุมเอกสารหลักฐานตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
2.3 เพื่อจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณทเี่ กี่ยวของในการดําเนินการออกเอกสารหลักฐานตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2558 จํานวน 107 คน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2558 จํานวน 125 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2558 ไดรับเอกสาร
หลักฐานการศึกษาถูกตองตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกําหนด

2. งานทะเบียนนักเรียนจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
และมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดอยางเปนระเบียบสะดวกตอการคนหา
4. วิธีดําเนินการ
กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 กําหนดขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
- ขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการ
2.2 กิจกรรมที่ดําเนินการ
- ดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
สําหรับงานทะเบียนนักเรียนในการจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา
3. ขั้นการติดตามประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ

เปาหมาย

ระยะเวลา
ก.ค. 58

- มีเอกสาร วัสดุ ต.ค. 58 –
และอุปกรณใน มี.ค. 59
การออกหลักฐาน
ทางการศึกษา
ส.ค. 59

ผูรับผิดชอบ
นางวารุณี อรุณ

นางวารุณี อรุณ

นางวารุณี อรุณ

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
6,560
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
6,560
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่
1

กิจกรรมและรายละเอียดการใช
งบประมาณ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับงานเอกสาร
หลักฐานทางการศึกษา
รวม

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
6,560

6,560

6,560

6,560

รวม

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
(ตามวัตถุประสงค)
- สังเกตและสอบถามจาก
- มีวัสดุอุปกรณสําหรับงาน
ทะเบียนนักเรียนในการจัดเตรียม
ผูรบั บริการ
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

เครื่องมือที่ใช
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 มีเอกสารหลักฐานการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
7.2 มีการจัดเก็บและควบคุมเอกสารหลักฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดอยางเปนระเบียบ
7.3 มีวัสดุและอุปกรณทเี่ กี่ยวของในการดําเนินการออกเอกสารหลักฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางวารุณี อรุณ)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ
หัวหนางานเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558)
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

ราคา
จํานวน
จํานวน หนวย ตอ
เงิน
หนวย

1 ปพ.1 บ ระเบียนแสดงผล
3
การเรียน (ม.ตน)
2 ปพ.1 พ ระเบียนแสดงผล
3
การเรียน(ม.ปลาย)
3 ปพ.2 ประกาศนียบัตร
150
(ม.ตน)
4 ปพ.2 ประกาศนียบัตร
150
(ม.ปลาย)
5 กระดาษ A4 (ดับเบิ้ลเอ)
9
6 แฟมสันกวาง
2
7 ซองอเนกประสงค 11 รู
20
(ไสแฟม)
8 แฟมสอดพลาสติก A4
250
9 หมึกพิมพเลเซอร 12A
1
รวม (หกพันหารอยหกสิบบาทถวน)

125

375

125

375

3

450

3

450

150
120

1,350
240

32

640

6
1,500
1,180 1,180
6,560

แหลง
งบประมาณ

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
ใช
เงิน

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

พ.ย. 58มี.ค. 59

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
จุดเนน สพฐ.ที่ 1,3
ตัวบงชี้ที่ 1,2,3,4,5,6,7
มาตรฐานที่ 1,2,3,4,5,6,7
ขอที่ 1,2,3,4,5,6
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
นางวิภารัตน ตาวิยะ
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสภาพปจจุบันมีนักเรียนจํานวนไมนอยที่ประสบปญหาดานการอาน การเขียนภาษาไทย
ไมสนใจการอานซึง่ มีทงั้ ที่อานไมคลอง เขียนไมคลอง อานจับใจความไมได อานตีความไมเปน ซึ่งทุกฝายควร
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการอาน การเขียนภาษาไทยเพราะถือเปนพื้นฐานทีจ่ ะสงผลกระทบไปถึงการ
เรียนรูวิชาอื่น ๆ เปนอยางมาก ถาหากนักเรียนอานไมออกเขียนไมได จับใจความไมได และตีความไมเปนจะ
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอื่น ๆตกต่ําตามไปดวย ดังนั้นเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพสูงขึ้นมีความ
พรอมเขาสูป ระชาคมอาเซียน มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถแขงขันในระดับ
นานาชาติไดเทียบเคียงกับโรงเรียนมาตรฐานสากลกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จึงจัดทําโครงการสงเสริม
และพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูทเี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญใหนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
2.2 เพื่อสงเสริมใหผเู รียนมีความรูและทักษะดานภาษาไทยไดมาตรฐานตามทีห่ ลักสูตรกําหนด มีนิสัย
รักการอาน
2.3 เพื่อสงเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยใหสงู ขึ้นรอยละ 3
2.4 เพื่อสงเสริมใหผเู รียนสามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
2.5 เพื่อสงเสริมการผลิตการจัดทํา จัดหาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนรูใหมๆประกอบการเรียน
การสอน
2.6 เพื่อสงเสริมความสามารถของนักเรียนใหเปน คนดี คนเกงดานทักษะการใชภาษาไทย
2.7 เพื่อสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถดานการออกแบบการจัดการเรียนรู ดานเทคนิค
การสอน ดานเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูทเี่ นนผูเรียนเปนสําคัญทําให
นักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ

2. นักเรียนทุกคนมีความรูและทักษะดานภาษาไทยผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนและ
มาตรฐานตามทีห่ ลักสูตรกําหนด มีนิสัยรักการอานมากขึ้น
3. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้นรอยละ 3
4. นักเรียนทุกคนสามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนและภูมปิ ญญาทองถิ่น
5. นักเรียนทุกคนมีสอื่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรูใหมๆประกอบการศึกษาคนควา
6. นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมความสามารถของนักเรียน ใหเปน คนดี คนเกงดานทักษะการ
ใชภาษาไทยอยางตอเนื่อง
7. บุคลากรครูในกลุม สาระภาษาไทยทุกคนไดรบั การพัฒนาความสามารถดานการออกแบบการ
จัดการเรียนรู ดานเทคนิคการสอน การใชสื่อเทคโนโลยี การวัดประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนรอยละ 80 ไดรับการสงเสริมการจัดการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญทําใหนักเรียนได
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
2. นักเรียนรอยละ 80 มีความรูและทักษะดานภาษาไทยผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียน และ
มาตรฐานตามทีห่ ลักสูตรกําหนด มีนิสัยรักการอานมากขึ้นรอยละ 92
3. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้นรอยละ 3
4. นักเรียนรอยละ 92 สามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนและภูมปิ ญญาทองถิ่น
5. นักเรียนรอยละ 92 มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนรูใหมๆใชประกอบการศึกษาคนควา
6. นักเรียนรอยละ 92 ไดรับการสงเสริมดานความสามารถของนักเรียน ใหเปน คนดี คนเกง
ดานทักษะการใชภาษาไทยอยางตอเนือ่ ง
7. บุคลากรครูในกลุม สาระภาษาไทยรอยละ 95 ไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถดานการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู ดานเทคนิคการสอน ดานเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดําเนินการ
กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน

เปาหมาย
ครูทุกคนใน
กลุมสาระ
ภาษาไทย

2. ขั้นดําเนินการ
ครูทุกคนใน
2.1 กิจกรรมรําลึกคุณสุนทรภูและวันภาษาไทย กลุม สาระ
แหงชาติ
ภาษาไทย
นักเรียน
ทุกคน
2.2 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับ
ครูทุกคนใน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
กลุมสาระ
ภาษาไทย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ต.ค.58

นางวิภารัตนและ
ครูทุกคนในกลุมสาระ
ภาษาไทย

มิ.ย.59
- ก.ค.59

ครูทุกคนในกลุมสาระ
ภาษาไทย

ต.ค.58ก.ย.59

ครูทุกคนในกลุมสาระ
ภาษาไทย

กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ
- การพัฒนาทักษะการอานการเขียน
ไมคลอง(ม.1,ม.4)

เปาหมาย
นักเรียน ม.1
นักเรียน ม.4

ระยะเวลา
ต.ค.58ก.ย.59

ผูรับผิดชอบ
ครูประชิตร
ครูดวงเนตร

- การพัฒนาทักษะการอาน แนวPISA

นักเรียน ม.3

ครูอุษณีย

- การพัฒนาทักษะการอาน การคิด
วิเคราะหเขียนทุกระดับชั้น

นักเรียนทุก
คน

ต.ค.58ก.ย.59
ต.ค.58ก.ย.59

2.3 กิจกรรมผลิต จัดทํา จัดหาสื่อ เทคโนโลยี
นวัตกรรมประกอบการเรียน
การสอน

ครูทุกคนใน
กลุมสาระ
ภาษาไทย
นักเรียน
ทุกคน

ต.ค.58ก.ย.59

ครูทุกคนในกลุมสาระ
ภาษาไทย

นักเรียนและ
ครูทุกคนใน
กลุมสาระ
ภาษาไทย

ส.ค.59

ครูทุกคนในกลุมสาระ
ภาษาไทย
ครูทุกคนในกลุมสาระ
ภาษาไทย
นางวิภารัตน

3. ขั้นการติดตามประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ
(แบบประเมินโครงการ)
3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูร วมกิจกรรม
(แบบประเมินความพึงพอใจ)
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร

ส.ค.59
ส.ค.-ก.ย.59

ครูทุกคนในกลุมสาระ
ภาษาไทย

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
12,600
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
12,600
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียดการใช
งบประมาณ
1 รําลึกคุณสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ

ที่

2 สงเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
- การพัฒนาทักษะการอานการเขียน
ไมคลอง(ม.1,ม.4)

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
2,600

2,600

2,000

2,000

รวม

กิจกรรมและรายละเอียดการใช
งบประมาณ
- การพัฒนาทักษะการอาน แนวPISA
- การพัฒนาทักษะการอาน การคิด
วิเคราะหเขียนทุกระดับชั้น
3 ผลิต จัดทํา จัดหาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม
ประกอบการเรียนการสอน
รวม

ที่

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
1,000
3,000

1,000
3,000

4,000

4,000

12,600

12,600

รวม

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ(ตามวัตถุประสงค)
1. นักเรียนรอยละ80 ไดรับการสงเสริม
พัฒนาการจัดการเรียนรูท ี่เนนผูเรียน
เปนสําคัญนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
2. นักเรียนรอยละ 80 มีความรูและ
ทักษะดานภาษาไทยไดมาตรฐานตามที่
หลักสูตรกําหนด
มีนิสัยรักการอาน
3. ผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนภาษาไทย
ของนักเรียนผานเกณฑมาตรฐานของ
โรงเรียนและสูงขึ้นรอยละ3
4. นักเรียนรอยละ 92 สามารถ
แสวงหาความรูจ ากแหลงเรียนรูใน
โรงเรียนและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
5. นักเรียนรอยละ 92 มีสื่อ นวัตกรรม
การเรียนรูใหมๆในการศึกษาคนควา
6. นักเรียนรอยละ92ไดรับการสงเสริม
พัฒนาใหเปน คนดี คนเกงดานทักษะ
การใชภาษาไทยอยางตอเนื่อง
7. บุคลากรกลุมสาระภาษาไทยรอยละ
95 ไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถ
ดานการออกแบบการจัดการเรียนรู
ดานเทคนิคการสอน สื่อเทคโนโลยีการ
วัดประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
การสอบถาม การสังเกต
การประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม/แบบสังเกต
แบบประเมินความพึงพอใจ

การสอบถาม การสังเกต
การประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถาม/แบบสังเกต
แบบประเมินความพึงพอใจ

การสอบถาม การสังเกต
การประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถาม/แบบสังเกต
แบบประเมินความพึงพอใจ

การสอบถาม การสังเกต
การประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถาม/แบบสังเกต
แบบประเมินความพึงพอใจ

การสอบถาม การสังเกต
การประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถาม/แบบสังเกต
แบบประเมินความพึงพอใจ

การสอบถาม การสังเกต
การประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถาม/แบบสังเกต
แบบประเมินความพึงพอใจ

การสอบถาม การสังเกต
การรายงานการพัฒนาฯ

แบบสอบถาม/แบบสังเกต
แบบสรุปรายงานการพัฒนาฯ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนรอยละ 80 ไดรับการสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูทเี่ นนผูเรียนเปนสําคัญทําให
นักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
7.2 นักเรียนรอยละ 80 มีความรูและทักษะดานภาษาไทยผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนและ
มาตรฐานตามทีห่ ลักสูตรกําหนด มีนิสัยรักการอานมากขึ้นรอยละ 92
7.3 นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้นรอยละ 3
7.4 นักเรียนรอยละ 92 สามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนและภูมปิ ญญาทองถิ่น
7.5 นักเรียนรอยละ 92 มีสื่อนวัตกรรมการเรียนรูใหมๆประกอบการเรียนการสอนการศึกษาคนควา
7.6 นักเรียนรอยละ 92 ไดรับการสงเสริมความสามารถของนักเรียน ใหเปน คนดี คนเกงดานทักษะ
การใชภาษาไทยอยางตอเนื่อง
7.7 บุคลากรครูรอยละ 95 ในกลุมสาระภาษาไทยไดรบั การสงเสริม พัฒนาใหมีความสามารถดานการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู ดานเทคนิคการสอน สื่อเทคโนโลยีการวัดประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางวิภารัตน ตาวิยะ)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558)
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

งบประมาณ

ราคา
จํานวน
แหลง
รายการ
จํานวน หนวย ตอ
เงิน
งบประมาณ
หนวย
กระดาษถายเอกสารดับเบิ้ล
11 รีม
130 1,430 ( )เงิน
งบประมาณ
เอ
กระดาษการดสีทําปก A4
10 รีม
75
750 (√)เงินอุดหนุน
ลวดเย็บกระดาษ NO.1012 กลอง 10
120 ( )เงินนอก
1m
งปม.
ลวดเสียบกระดาษเบอร 1
12 กลอง 10
120 ( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)
กระดาษกาวยน 1.5 นิ้ว
10
มวน
45
450
หมึกปริ้นเตอรcannon
6
ขวด 150
900
MP 287 สีดํา
หมึกปริ้นเตอรcannon
1
ขวด 150
150
MP 287 สีแดง
หมึกปริ้นเตอรcannon
1
ขวด 150
150
MP 287 สีเหลือง
หมึกปริ้นเตอรcannon
1
ขวด 150
150
MP 287 สีน้ําเงิน
กลองใสเอกสาร 1 ชอง
10
อัน
80
800
เทปใส 1.5 นิ้ว
4
มวน
45
180
ปากกาไวทบอรดคละสี
20
ดาม
25
500
กระดาษกาวยน 2 นิ้ว
6
มวน
50
300
รวม (หกพันบาทถวน)
6,000

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
ใช
เงิน
1,430
750
120
120
450
900
150
150
150
800
180
500
300
6,000

ต.ค.58มี.ค.59

ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558)
กิจกรรมผลิต จัดทํา จัดหาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ราคา
จํานวน
แหลง
จํานวน ที่ตองการ
ที่
รายการ
จํานวน หนวย ตอ
ใช
เงิน
งบประมาณ
เงิน
หนวย
4,000 ( )เงินงบประมาณ 4,000 ต.ค.581 ผลิต จัดทํา จัดหาสื่อ
เทคโนโลยี นวัตกรรม
มี.ค.59
ประกอบการเรียนการสอน
(√)เงินอุดหนุน
( )เงินนอก
งปม.
( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)
รวม (สี่พันบาทถวน)
4,000
4,000
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559)
กิจกรรมรําลึกคุณสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ที่

รายการ

1 ปายไวนิลขนาด 1X3 เมตร
2 กระดาษการดสีทําปก A4
3 ฟวเจอรบอรด130X245cm

งบประมาณ

ระยะเวลา
ราคา
จํานวน
แหลง
จํานวน ที่ตองการ
จํานวน หนวย ตอ
ใช
เงิน
งบประมาณ
เงิน
หนวย
1
ผืน
500
500 ( )เงินงบประมาณ 500 มิ.ย.59
2
รีม
75
150 (√)เงินอุดหนุน
150 - ก.ค.59
( )เงินนอก
งปม.
6
แผน 200 1,200 ( )เงินอื่น ๆ
1,200
(ระบุ)
4
หอ 120
480
480
1
รีม
130
130
130

4 กระดาษเกียรติบัตร
5 กระดาษถายเอกสารดับเบิ้ล
เอ
6 กระดาษกาวยน 1.5 นิ้ว
1
มวน
7 กระดาษกาวยน 2 นิ้ว
2
มวน
รวม (สองพันหกรอยบาทถวน)

40
50

40
100
2,600

40
100
2,600

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
จุดเนน สพฐ.ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 5
มาตรฐานที่ 5
ขอที่ 1
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
นายชูชาติ เดนถาวร
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญจําเปนตองมีการจัดกิจกรรมอยาง
หลากหลายจัดสื่อวัสดุอปุ กรณประกอบการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเรียนและลงมือปฏิบัติ เพือ่ ใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูม ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีและจัดกิจกรรมการเรียนรูมปี ระสิทธิภาพ สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษา
คนควาทดลองปฏิบัติใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแลว ทั้งครูและนักเรียนจะตองมีการพัฒนา
ตนเองตลอดเวลาเพื่อใหทันตอสภาพปจจุบัน กลุมสาระวิทยาศาสตรจงึ ไดดําเนินการจัดกิจกรรม พัฒนาแหลง
เรียนรูและบริการแกนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูส นใจทั่วไป ใหไดเขามาใชบริการ
2. วัตถุประสงค
2.1 นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหา
อยางมีสติสมเหตุผล
2.2 นักเรียนมีทักษะวิทยาศาสตร มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได
2.3 นักเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ ําเปนตามหลักสูตร
2.4 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง
2.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูดานวิทยาศาสตรสูงขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจํานวน 750 คน มีสื่อวัสดุอุปกรณไดฝกปฏิบัติการ ทําใหเกิด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางมีสติ
สมเหตุผล
2. นักเรียนมีทักษะวิทยาศาสตร มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได
3. นักเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ ําเปนตามหลักสูตร

4. นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางมีสติ
สมเหตุผล
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูดานวิทยาศาสตรสูงขึน้
4. วิธีดําเนินการ
กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะครูในกลุมสาระเพือ่ จัดทํา
โครงการ
1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 สํารวจวัสดุอุปกรณ /สื่อการเรียนรูท ี่ใช
ในการจัดการเรียนการสอน
2.2 ตรวจสอบราคา และดําเนินการจัดซือ้
2.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
3. การติดตามประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ
3.2 สรุปรายงานผูบริหาร

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

20 - 31ต.ค. 58 - นายชูชาติ เดนถาวร
- คณะครูในกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร
3 - 15 พ.ย.
58

- คณะครูในกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร

ม.ค. - ก.ย. 59

- นางลําดวน ปานปาก
- คณะครูในกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
40,600
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
40,600
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่
1
2
3
4

กิจกรรมและรายละเอียดการใช
งบประมาณ
กิจกรรมสงเสริมพัฒนายกผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรูของผูเรียนในดานวิทยาศาสตร
กิจกรรมคายฝกทักษะวิทยาศาสตร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
กิจกรรมวันสัปดาหวิทยาศาสตร
กิจกรรมสอนเสริมความรูดาน
วิทยาศาสตร
รวม

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
30,000

รวม
30,000

-

-

10,000

10,000

-

-

600
-

600
-

40,600

40,600

1 สงเสริมเพื่อพัฒนาผูเ รียน
สามารถใชสอื่ วัสดุอุปกรณ
ประกอบการจัดการเรียนรู
1.1. ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
- แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ
- ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน
1.2. ขั้นดําเนินการ
- สํารวจวัสดุอปุ กรณ /สื่อ
การเรียนรูท ี่ตองการ
- ตรวจสอบราคา และ
ดําเนินการจัดซื้อ
1.3. การติดตามประเมินผล
- ประเมินโครงการ
- สรุปรายงานผูบ ริหาร
2 คายฝกทักษะวิทยาศาสตร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
1.1. ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
- แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ
- ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน
1.2. ขั้นดําเนินการ
- ประชุมชี้แจงนักเรียนและ
ประสานงานกับผูป กครอง
- แบงกลุม นักเรียนจํานวน
10 กลุม
- จัดกิจกรรมโดยแบง
กิจกรรมเปนฐานตางๆจํานวน
10 ฐาน
- นักเรียนเขารวมกิจกรรม

งบ
ประมาณ

- นักเรียนมีทักษะ
วิทยาศาสตร
สามารถสรางองค
ความรูได
- มีวัสดุอุปกรณ สื่อการ
สอนที่มีคุณภาพตามที่
กําหนด
- การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

เงิน
อุดหนุน
รายหัว
30,000

- นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดอยางเปนระบบ
คิด สรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาอยางมีสติสม
เหตุผล (มาตรฐานที่ 4)
- นักเรียนมีทักษะ
วิทยาศาสตรมีทกั ษะใน
การทํางาน รักการทํางาน
สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได (มาตรฐานที่ 6)
- นักเรียนมีความรูและ
ทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตร (มาตรฐานที่ 5)
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีใน
การเรียนรูวิทยาศาสตร
จนสามารถสรางองค

10,000

จํานวนตามหมวดจาย
งบลงทุน

ผลที่ไดจากกิจกรรม/
โครงการ

คาดําเนินการ

กิจกรรมและรายละเอียด
การใชงบประมาณ

รายจายบุคคล

ที่

-

- สารเคมี
- วัสดุ
อุปกรณ
30,000
บาท

-

- อาหาร 1
มื้อ 5,000
บาท
- อาหาร
วาง 4 มื้อ
4,000 บาท
- จัดทํา
เอกสาร
วัสดุอุปกรณ
เกียรติบัตร
1,000 บาท

-

ตามฐานตางๆ
1.3. การติดตามประเมินผล
- ประเมินโครงการ
- สรุปรายงานผูบ ริหาร
3 งานสัปดาหวิทยาศาสตร
1.1. ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
- แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ
- ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน
1.2. ขั้นดําเนินการ
- พิธีเปดกิจกรรมแสดงบน
เวทีสปั ดาหวันวิทยาศาสตร
- การแสดงโครงงาน
วิทยาศาสตรของนักเรียน
- การแสดงการจัดสวนถาด
- การแสดง science show
- การแสดงการจัดปายนิเทศ
1.3. การติดตามประเมินผล
- ประเมินโครงการ
- สรุปรายงานผูบ ริหาร

ความรูได

- นักเรียนเห็นความสําคัญ
ของวิทยาศาสตร ที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
ของนักเรียน
- นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง
รักเรียนรูและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง (มาตรฐานที่ 3)
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีใน
การเรียนรู วิทยาศาสตร
สามารถสรางองคความรู
ได
- นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดอยางเปนระบบ
คิด สรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาอยางมีสติสม
เหตุผล (มาตรฐานที่ 4)

เงิน
อุดหนุน
รายหัว
600

-

- กิจกรรม
science
show 600
บาท
- ประกวด
การจัดปาย
นิเทศ/ตอบ
ปญหาวิทย
1,000 บาท
- ประกวด
โครงงาน
1,000 บาท
- ประกวด
การจัดสวน
ถาด 1,000
บาท
- จัดทํา
เอกสาร
วัสดุอุปกรณ
เกียรติบัตร
500 บาท
- ฐานจรวด
ขวดน้ํา 500
บาท

-

ทรัพยากร
ที่
รายการ
จํานวนเงิน/บาท
1 วัสดุอุปกรณในโครงการสงเสริมเพื่อพัฒนาผูเ รียนสามารถใชสื่อ วัสดุอุปกรณประกอบการ
30,000
จัดการเรียนรู
(อุดหนุนรายหัว)
- สารเคมี NaOH , KMnO4 , HCl , Indicater , Ethanol , H2SO4 , CH3COOH ,
NH4OH , KI , Pb(NO3)2 , AgNO3 , KOH , Hexane , Fe(NO3)3 , I2 , กระดาษลิตมัส
, ไมขีดไฟ

- วัสดุ อุปกรณ สายไฟคลิปปากจระเข , บีกเกอร , แทงแกวคนสาร , หลอดหยด ,
กระบอกฉีดยา , กระดาษกรอง , ปากกาเคมี , Flash , ขาตั้ง ,ไมหนีบ , ตะแกรงลวด ,
กระบอกตวง , แวนขยาย , ใสตะเกียง
2 คายฝกทักษะวิทยาศาสตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
- คาอาหาร 1 มื้อ นักเรียนชั้นม.1 และนักเรียนแกนนํา จํานวน 200 คน คนละ 25 บาท
เปนเงิน 5,000 บาท
- อาหาร วาง 2 มื้อ นักเรียนชั้นม.1 และนักเรียนแกนนํา จํานวน 200 คน มื้อละ 20
บาท เปนเงิน 4,000 บาท
- จัดทําเอกสารกิจกรรมฐานตางๆ วัสดุ อุปกรณในการจัดทํากิจกรรมฐานจํานวน 10 ฐาน
คาจัดทําเกียรติบัตร /หมึก /กระดาษ 120 Gm เปนเงิน 1,000 บาท
3 งานสัปดาหวิทยาศาสตร
- กิจกรรม science show เปนเงิน 600 บาท
6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ตามวัตถุประสงค)
1. นักเรียนมีทักษะวิทยาศาสตร
สามารถสรางองคความรูได
2. มีวัสดุอุปกรณ สื่อการสอน ทีม่ ี
คุณภาพตามที่กําหนด
3. นักเรียนมีความสามารถในการ
คิดอยางเปนระบบคิดสรางสรรค
ตัดสินใจแกปญหาอยางมีสติสม
เหตุผล
4. นักเรียนมีทักษะวิทยาศาสตร
มีทักษะในการทํางาน รัก
การทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอ ื่นได
5. นักเรียนมีความรูและทักษะ
ที่จําเปนตามหลักสูตร
6. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเองรักเรียนรูและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
7. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
ดานวิทยาศาสตรสูงขึ้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

1. การประเมินผลการจัดกิจกรรม 1. แบบสอบถาม
2. แบบนิเทศ
2. การนิเทศ ติดตาม และ
3. แบบบันทึกสรุป
การประเมินผลโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินงาน (SAR)
การดําเนินงาน (SAR)

10,000

600

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางมีสติสม
เหตุผล
7.2 นักเรียนมีทักษะวิทยาศาสตร มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
7.3 นักเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ ําเปนตามหลักสูตร
7.4 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง
7.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูดานวิทยาศาสตรสูงขึ้น
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นายชูชาติ เดนถาวร)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558)
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ที่

รหัส

รายการ

1

23088 เอทานอล 3.5 ลิตร

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

22025
21233
24291
24296
24219
24477
21030
24318
24210
23094
23117
23144
23213
24222
24241
24009
22157
24018
24020
24123
22067
24303
23063
22247
21047
22079
24461

ขวดรูปชมพู 100 CC
ถังโครมาโตรกราฟฟ
ลวดทองแดงเบอร 16
ลวดแมกนีเซียม
แผนสังกะสี
กระดาษลิตพีเอช 1-14
คาลอรีมเิ ตอร
สายพลาสติก 6 มม
แปรงลางหลอดทดลอง
ฟอรมาดีไฮด
สารละลายไอโอดีน
เมทิลีนบลู
สารละลาย NaOH
Color Blind test
Eyes Test
กระดาษเช็ดเลนส
กระจกปดสไลด
กระดาษลิตมัสแดง
กระดาษลิตมัสน้ําเงิน
ชอนพลาสติก
แทงแกวคนสาร
แวนขยาย
คอปเปอร(ll) ซัลเฟต
บีกเกอร 250 CC
ชุดไดโอด
บีกเกอร 600 ซีซี
สายไฟพรอมแจคและคลิบ
ปากจระเข

งบประมาณ

ระยะเวลา
ราคา
จํานวน
แหลง จํานวน ที่ตองการ
จํานวน หนวย ตอ
ใช
เงิน งบประมาณ เงิน
หนวย
2
610 1220 (/) เงิน
40,161 พ.ย. 57
อุดหนุน
บาท ก.พ. 58
20
60
1200
10
140 1400
1
50
50
2
100 200
2
50
100
4
175 700
2 ชุด
575 1150
10
8
80
10
27
270
3
82
246
20
47
940
1
150 150
4
60
240
1
110 110
2
15
30
3
65
195
1
69
69
10
129 1290
10
129 1290
1 โหล
52
52
6
22
132
6
115 690
2
190 380
50
65
3250
1
1270 1270
10
325 3250
4
230 920

29 24462 สายไฟดําแดง พรอมแจค
30 23112 กรดไฮโดรคลอริคเขมขน
12 โมล
31 23111 กรดไฮโดรคลอริคเขมขน
6 โมล
32 23116 ไอโอดีนคริสตอล
33 23110 เฮกเซน
34 23128 เลด(ll) ไนเตรด
35 23167 ฟลนอลทาลีน 0.1 %
36 23168 โปแตสเซียมโบรไมด
37 23176 โปแตสเซียมเปอรแมงกาเนต
38 23172 โปแตสเซียมไฮดรอกไซค
39 23174 โปแตสเซียมไอโอไดด
40 23175 โปแตสเซียมไนเตรด
41 23204 ซิลเวอรไนเตรด
42 23212 โซเดียมไฮดรอกไซค เม็ด
43 23213 โซเดียมไฮดรอกไซค 50 %
44 24008 กระดาษโครมาโตรกราฟฟ
45 22072 บีกเกอร 100 ซีซี
46 23220 โซเดียมซัลไฟต
47 23221 โซเดียมไทโอซัลเฟต
48 23235 กรดซัลฟูริค 2 โมล
49 23252 ยูนิเวอรแซลอินดิเคเตอร
50 23258 ซิงคซลั เฟต
51 22120 หลอดหยด 10 ซม.
52 22095 หลอดลองขนาดกลาง
53 22097 หลอดลองขนาดใหญ ทนไฟ
54 22078 บีกเกอร 250 ซีซี ทนไฟ
55
กระบอกตวงขนาด 10 cm3

4
6

215
45

860
270

6

44

264

2
2
2
6
2
2
4
2
1
1
2
2
1
40
1
1
2
1
1
20
20
20
18
15

375
120
135
45
245
65
155
640
105
676
60
69
220
69
80
66
45
353
175
14
39
118
230
100

750
240
270
270
490
130
620
1280
105
676
120
138
220
2760
80
66
90
353
175
280
780
2360
4140
1500

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ที่

รหัส

รายการ

1 23088 เอทานอล 3.5 ลิตร
2
3
4
5
6
7
8

23117
22247
24020
24020

เทอรโมมิเตอร 100 C0
สารละลายไอโอดีน
บีกเกอร 250 CC
กระดาษลิตมัสน้ําเงิน
กระดาษลิตมัสน้ําเงิน
ขาตั้ง / สแตน
ตระแกรง / ที่บังลม

งบประมาณ

ระยะเวลา
ที่ตองการ
ราคา
จํานวน
แหลง จํานวน
ใช
จํานวน หนวย ตอ
เงิน งบประมาณ เงิน
หนวย
1
439 439
(/) เงิน
439
พ.ค. 58
อุดหนุน
บาท ก.ย. 58

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยภาษาอังกฤษ
เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ(EIS) โดยครูไทยเพื่อเด็กไทยสูส ากล
จุดเนน สพฐ.ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 5
มาตรฐานที่ 5
ขอที่ 1
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
นางวัชรินทร เจริญคํา
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
จากผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภในรายวิชา ภาษาอังกฤษทั้ง
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 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 ซึ่งหลักการของหลักสูตรนี้ใช
ภาษาอังกฤษเปนสือ่ การเรียนการสอนแบบบูรณาการ ในสาระคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และ
คอมพิวเตอร รวม 50% ของเวลาเรียนทั้งหมด สวนเวลาของสาระทีเ่ หลือใชภาษาไทยเปนสื่อ หนังสือ
ประกอบการเรียนจากประเทศสิงคโปรรวมถึงการใชสื่อ ICT และสื่อทาง Internet
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนานักเรียนใหมผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด พรอมทั้งสามารถใชภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธกับครูผสู อนและ
ผูเรียนดวยกันได
2.2 เพื่อพัฒนานักเรียนใหมผี ลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ พรอมทั้ง
ไดรับการฝกทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการทักษะพื้นฐานการเรียนรูแบบวิทยาศาสตร กับ
ภาษาอังกฤษที่จําเปนตามหลักสูตร
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภชั้น ม.1– ม.6 ไดฝกทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
(Classroom English) และกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตรทจี่ ําเปนตามหลักสูตร
3.2 ดานคุณภาพ
นักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธ
กับครูผูสอนและผูเรียนดวยกันได

4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมครูทเี่ กี่ยวของ สรุปผล
การสํารวจวัสดุอปุ กรณที่ตองใช
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ปรับปรุงซอมแซม
3. ขั้นประเมินผล
-ประเมินความพึงพอใจผูม ีสวน
เกี่ยวของ
-ประเมินโครงการ
-สรุปรายงานผูบริหาร

เปาหมาย
- บัญชีวัสดุอุปกรณทเี่ ปน
ปจจุบัน

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ต.ค.58 – ก.ย.59 นางวัชรินทร เจริญคํา
และครูผูสอนหลักสูตร
EIS

- มีสื่ออุปกรณในการจัดการ ต.ค.58 – ก.ย.59 นางวัชรินทร เจริญคํา
และครูผูสอนหลักสูตร
เรียนรูหลักสูตร EIS
EIS
- ความพึงพอใจของผูมสี วน ก.ย.59
เกี่ยวของ
- ทราบผลการดําเนินงานเพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนา
งานตอไป

นางวัชรินทร เจริญคํา
และครูผูสอนหลักสูตร
EIS

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
4,000
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
4,000
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียดการใช
งบประมาณ
1 กิจกรรมที่ 1
- การปรับปรุงและจัดหาวัสดุอปุ กรณใน
การจัดการเรียนรูหลักสูตร EIS
รวม

ที่

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

4,000

4,000

4,000

4,000

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
วัตถุประสงค)
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1. การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในปการศึกษา 2559
แตละกลุม สาระเปนไปตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด พรอมทั้งสามารถ
ใชภาษาอังกฤษ(Classroom English)
ในหองเรียน ปฏิสัมพันธกับครูผสู อน
และผูเ รียนดวยกันได
2. เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีผลการ
ประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ พรอมทัง้ ไดรับการ
ฝกทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
โดยกระบวนการทักษะพื้นฐานการ
เรียนรูแบบวิทยาศาสตร กับ
ภาษาอังกฤษที่จําเปนตามหลักสูตร

เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในปการศึกษา
2559

2. ตรวจบันทึกการนิเทศ/ประเมิน 2. แบบบันทึกการนิเทศ/
แบบประเมินการสอน
การสอน

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนรอยละ 82 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ พรอมทั้งสามารถ
ใชภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธกับครูผูสอนและผูเรียนดวยกันได
7.2 นักเรียนรอยละ 82 มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ พรอมทั้ง
ไดรับการฝกทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการทักษะพื้นฐานการเรียนรูแบบวิทยาศาสตรกับ
ภาษาอังกฤษที่จําเปนตามหลักสูตร

ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางวัชรินทร เจริญคํา)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหนางานการศึกษาแบบบูรณาการ(EIS) วิทยาศาสตร
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

งบประมาณ

ราคา จํานวน
แหลง
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน งบประมาณ

รายการ

1 กระดาษ A4

6

2 หมึกเติมเครื่องปริ้นเลเซอร

1

รีม

150

หลอด 1100

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
เงิน
ใช

900 ( )เงิน
งบประมาณ
1100 (√)เงินอุดหนุน

ต.ค.58 –
ก.ย.59

( )เงินนอก
งปม.
( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)
รวม(สองพันบาทถวน)

2000

ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

ราคา จํานวน
แหลง
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน งบประมาณ

1 กระดาษ A4

6

2 หมึกเติมเครื่องปริ้นเลเซอร

1

รีม

150

หลอด 1100

900 ( )เงิน
งบประมาณ
1100 (√)เงินอุดหนุน
( )เงินนอก
งปม.
( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)

รวม(สองพันบาทถวน)

2000

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
เงิน
ใช
ต.ค.57 –
ก.ย.58

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
จุดเนน สพฐ.ที่ 1,5,8
ตัวบงชี้ที่ 1,2,3,4,5,6
มาตรฐานที่ 1,2,3,4,5,6
ขอที่ 1,5,6
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ์
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญตามเปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา
2542 ที่มุงเนนใหผูเรียนมีบทบาทมากยิง่ ขึ้นในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รูจ ักคิด วิเคราะหคิดสังเคราะห
และเรียนรูตลอดชีวิต การจัดกิจกรรมการเรียนรูของกลุมสาระคณิตศาสตรมงุ เนนใหผเู รียนสามารถใช
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน โดยบูรณาการกับการดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลองกับโครงการโรงเรียนดีใกลบาน รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่หลากหลาย เพื่อใหผเู รียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร ทั้งนีเ้ พื่อสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษาทีเ่ นน
ผูเรียนเปนสําคัญ ทางกลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตรจงึ ไดจัดทําโครงการพัฒนาการเรียนรู ซึง่ จะเปนสวน
สําคัญใหนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงคณิตศาสตร คิดเปนระบบและเพื่อเปนพื้นฐานที่ดีใน
การศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
2.2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
2.3 ผูเรียนมีทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง ใฝเรียนใฝรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
2.4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางมีเหตุผล
2.5 ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ ําเปนตามหลักสูตร
2.6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ ไดรับการสงเสริมและพัฒนาทักษะทางดานคณิตศาสตรที่
เหมาะสมกับระดับชั้นและศักยภาพ รอยละ 83

3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ ผานเกณฑคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
4. วิธีดําเนินการ
กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

1. หองเรียนคุณภาพ และการจัดทําสื่อ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร
- ปรับปรุงหองเรียน คณิตศาสตรใหมี
สื่อ-อุปกรณ พรอมใชสําหรับการสอน
- จัดทําสื่อการเรียนรูใหมีความ
เหมาะสมกับผูเรียน
ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมครูในกลุมสาระฯกําหนด
แผนการทํางาน
2. ตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. เสนอโครงการขออนุมัติ
ขั้นดําเนินการ
1. ดําเนินการปรับปรุงหองเรียน
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

1. กลุมสาระคณิตศาสตร มี
หองเรียนที่มีวัสดุ– อุปกรณ
พรอมใหครูใชและมี
สภาพแวดลอมที่ดีไดสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพและครบทุก
หอง
2.นักเรียนไดรับความรูและ
ประสบการณตรงจากการ
เรียนรูคณิตศาสตร จากสื่อ
ICT อุปกรณที่ครูจัดหา
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชา
คณิตศาสตรและตอครูผสู อน
คณิตศาสตรเพิ่มขึ้น

ต.ค.58 - ก.ย.59
(ไตรมาศที่ 1-4
ปงบประมาณ
2559)

นางทรรศนีย
ชํานาญ
และคณะครูทุกคน

กิจกรรม

เปาหมาย

2. อบรมการใชโปรแกรม The
Geometer’s Sketchpad (GSP)
เบื้องตน ในการสรางสื่อ ICT
ขั้นเตรียมการ
- ประชุมวางแผนและแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน
- เขียนโครงการและเสนอโครงการ
เพื่อการอนุมัติ
- แจงโครงการและชี้แจงให
คณะกรรมการรับทราบ
- มอบหมายใหคณะทํางานรับผิดชอบ
ขั้นดําเนินการ
- ประชาสัมพันธและรับสมัครนักเรียน
เขารวมโครงการ
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
- จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณที่
เกี่ยวของ
- ดําเนินการอบรมตามโครงการ
ขั้นประเมินผล
- ประเมินผลการจัดทําโครงการ
- สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
- รายงานผลการดําเนินการโครงการ
ตอผูบริหาร
- นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข
และพัฒนา

1. ครูและนักเรียนมีความรู
ความเขาใจและเกิดทักษะใน
การเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม
The Geometer’s
Sketchpad (GSP) เบื้องตน
และสรางสื่อ ICT ได
2. นักเรียนมีความพรอมใน
การเขารวมการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการระดับเขตพื้นที่
การศึกษา กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

เม.ย.59 – ก.ย.59 นายศุภชัย
(ไตรมาศที่ 3-4 จินะรักษ
ปงบประมาณ และคณะครูทุกคน
2559)

กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

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

1. นักเรียนทีเ่ ขารวมกิจกรรม
มีความสามารถทาง
คณิตศาสตรสูงขึ้นและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. นักเรียนนําประสบการณที่
ไดรับไปประยุกตใช และ
พัฒนาตนเองใหมี
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชา
คณิตศาสตร

ต.ค.58 – ก.ย.59 นางสาวรุงทิวา
(ไตรมาศที่ 1-4 อัมพวัน
ปงบประมาณ และคณะครูทุกคน
2559)

4. สงเสริมและพัฒนาครูผลิตสื่อ ICT
เพื่อใหเทียบเคียงมาตรฐานสากล
- ประชุมวางแผนเตรียมงาน
- ประชุมครูในกลุมสาระ
ขั้นดําเนินการ
- สงครูเขารวมอบรมการจัดทําสื่อ ICT
- สงเสริมครูใหจัดทําสื่อการเรียนรู ICT
ที่ทันสมัย
- ครูนําสื่อ ICT มาใชในการจัดการ
เรียนรู
ขั้นประเมินผล
- แบบบันทึกการจัดทําสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู
- ทะเบียนสือ่ นวัตกรรม

1. คณะครูเขารวมอบรมการ
จัดทําสือ่ ICT
2. ครูนําสื่อ ICT มาใชในการ
จัดการเรียนรู เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนใหสงู ขึ้น
3. ครูมีสื่อการเรียนรู ICT ที่
ทันสมัยสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล

ต.ค.58 – ก.ย.59 นางอุมาวรรณ
(ไตรมาศที่ 1-4 สงางาม
และคณะครูทุกคน
ปงบประมาณ
2559)

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
16,650
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
16,650
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1

หองเรียนคุณภาพ และการจัดทําสื่อการเรียน
การสอนคณิตศาสตร
อบรมการใชโปรแกรม The Geometer’s
Sketchpad (GSP) เบื้องตน ในการสรางสื่อ
ICT
สงเสริมนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะ
วิชาการทางคณิตศาสตร
สงเสริมและพัฒนาครูผลิตสือ่ ICT เพื่อให
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
รวม

2
3
4

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
/
/

รวม
5,700

/

5,000

/

4,000

/

1,950
16,650

6. การประเมินโครงการ
-

ตัวชี้วัดความสําเร็จ(ตามจุดประสงค)
นักเรียนรอยละ 70 มีทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น
นักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองมากขึ้น
รอยละ 80
ประสิทธิภาพการสอนของครูเพิม่ ขึ้น
นักเรียนรอยละ 90 มีความพึงพอใจในการ
ใชบริการหองศูนยคณิตศาสตร
นักเรียนรอยละ 85 รวมกิจกรรมการ
แขงขัน/การฝกทักษะทางคณิตศาสตรมี
ผลงานดีขึ้น
คณะครูรอยละ 100 มีสื่อ ICT ในการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
การประเมิน/การทดสอบ

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม/แบบทดสอบ

การประเมิน

แบบสอบถาม

การประเมินผลการเรียน
การประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบสอบถาม/แบบสังเกต

การประเมิน

แบบประเมิน/ผลงาน

การบันทึก

แบบบันทึกการจัดทําสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู
ทะเบียนสื่อ นวัตกรรม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภรอยละ 90 เขารวมกิจกรรมมีความสามารถทางคณิตศาสตร
สูงขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น
7.2 ผลงานการแขงขันเปนที่นาพอใจมากขึ้น
7.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร
7.4 นักเรียนนําความรูทกั ษะพื้นฐานจากชุดคูมือสอนซอมเสริมไปประยุกตใชแกปญหาคณิตศาสตรได
ดียิ่งขึ้น
7.5 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมสี ื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่มปี ระสิทธิภาพ มี
หองเรียนที่มีวัสดุอปุ กรณพรอมใหครูใชและมีสภาพแวดลอมที่ดีได สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ
7.6 ครู นักเรียนมีความรูความเขาใจและเกิดทักษะในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรโดยใช
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เบื้องตน
7.7 ครูมีสื่อการเรียนรู ICT ที่ทันสมัยสอดคลองกับมาตรฐานสากล
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ์)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

ระยะเวลาที่
ราคา
จํานวน
แหลง
จํานวน
ตองการใช
จํานวน หนวย ตอ
เงิน งบประมาณ เงิน
หนวย

กิจกรรมหองเรียนคุณภาพ และ
การจัดทําสื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร
1. ซอมบํารุงวัสดุครุภัณฑและ
อุปกรณคอมพิวเตอรทั้งหมด
2. กระดาษ A4 (Double A)

-

-

-

3,700

เงินอุดหนุน

3,700

-

-

-

2,000

เงินอุดหนุน

2,000

กิจกรรมการอบรมการใช
โปรแกรม GSP เบื้องตน
1. อาหารกลางวัน อาหารวาง
1 วัน ครู นักเรียน 60 คน
2. คาตอบแทนวิทยากร

-

-

-

3,000

เงินอุดหนุน

3,000

-

-

-

1,000

เงินอุดหนุน

1,000

2. เอกสารประกอบการอบรม

-

-

-

1,000

เงินอุดหนุน

1,000

เงินอุดหนุน

3,000

เงินอุดหนุน

1,000

เงินอุดหนุน

1,000

เงินอุดหนุน

950

กิจกรรมสงเสริมนักเรียนเขา
รวมการแขงขันทักษะวิชาการ
ทางคณิตศาสตร
1. A-Math เกมตอเลขคํานวณ 2
ชุด 1,500 3,000
ชุดไมหมุน
2. A-Math เกมตอเลขคํานวณ 2
ชุด 500 1,000
ชุดมาตรฐาน
กิจกรรมสงเสริมนักเรียนเขา
รวมการแขงขันทักษะวิชาการ
ทางคณิตศาสตร
1. คาใชจายในการเขารวมการ 1,000
อบรมการจัดทําสื่อ ICT
2. คาใชจายในการจัดทําสื่อ
950
ICTของครูกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร
รวม (หนึ่งหมื่นหกรอยหาสิบบาทถวน)

16,650

ต.ค.58ก.ย.59
ต.ค.58ก.ย.59
เม.ย.59ก.ย.59
เม.ย.59ก.ย.59
เม.ย.59ก.ย.59

ต.ค.58ก.ย.59
ต.ค.58ก.ย.59

ต.ค.58ก.ย.59
ต.ค.57ก.ย.59

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ
เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ(EIS) เทียบเคียงมาตรฐานสากล
จุดเนน สพฐ.ที่ 5
ตัวบงชี้ที่ 5
มาตรฐานที่ 5
ขอที่ 1,5,6
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ์
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
จากผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภในรายวิชา ภาษาอังกฤษทั้ง
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแตปการศึกษา 2551 – 2552 ยังไมบรรลุคุณภาพ
มาตรฐานจากการประเมินภายนอกรอบสอง (พ.ศ.2549-2553) ของ สมศ. และผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติ คือ O-NET มีผลการทดสอบต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับชาติ จากสภาพปญหาดังกลาวโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภจึงจัดโครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณา
การ(EIS) เพื่อแกปญหาการเรียนรู และตอบสนองนโยบายที่เปนจุดเนนดานการจัดการศึกษาตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ของรัฐบาล ซึ่งหลักการของหลักสูตรนี้ใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ในสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร โดยมีสื่อการเรียนการสอนเปนหนังสือ
ประกอบการเรียนจากประเทศสิงคโปรรวมถึงการใชสื่อ ICT และสื่อทาง Internet
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนไปตามเกณฑ
พรอมทั้งสามารถใชภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธกบั ครูผูสอนและผูเรียน
ดวยกันได
2.2 เพื่อใหนักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ พรอมทัง้ ไดรับการ
ฝกทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการทักษะพื้นฐานการเรียนรูแบบวิทยาศาสตรและทักษะ
การคิดแกปญ
 หาโจทยคณิตศาสตรที่สมั พันธกันระหวางสัญลักษณแทนจํานวนกับภาษาอังกฤษทีจ่ ําเปนตาม
หลักสูตร
2.3 เพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจและสามารถจัดการเรียนรูดวยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบ
บูรณาการ(EIS) ใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภชั้น ม.1–ม.6 ไดฝกทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
(Classroom English) และกระบวนการทักษะทางคณิตศาสตรทจี่ ําเปนตามหลักสูตร

3.2 ดานคุณภาพ
นักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธกับ
ครูผสู อนและผูเ รียนดวยกันได
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมครูทเี่ กี่ยวของ สรุปผล
การสํารวจวัสดุอปุ กรณที่ตองใช
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ปรับปรุงซอมแซม
3. ขั้นประเมินผล
-ประเมินความพึงพอใจผูม ีสวน
เกี่ยวของ
-ประเมินโครงการ
-สรุปรายงานผูบริหาร

เปาหมาย
- บัญชีวัสดุอุปกรณทเี่ ปน
ปจจุบัน

ระยะเวลา
ก.ค.58

ผูรับผิดชอบ
นางนิมิตรา แกว
บริสุทธิ์และครูผสู อน
หลักสูตรEIS

- มีสื่ออุปกรณในการจัดการ ต.ค.58 – ก.ย.59 นางนิมิตรา แกว
บริสุทธิ์และครูผสู อน
เรียนรูหลักสูตร EIS
หลักสูตรEIS
- ความพึงพอใจของผูมสี วน ก.ย.59
เกี่ยวของ
- ทราบผลการดําเนินงานเพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนา
งานตอไป

นางนิมิตรา แกว
บริสุทธิ์และครูผสู อน
หลักสูตรEIS

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
2,000
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
2,000
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่
1

จําแนกตามหมวดรายจาย
กิจกรรมและรายละเอียดการใช
งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 1
2,000
- การปรับปรุงและจัดหาสื่ออุปกรณในการ
จัดการเรียนรูหลักสูตร EIS
รวม
2,000

รวม
2,000
2,000

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค)
1. นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษใน
หองเรียน ปฏิสัมพันธกับครูผสู อนและ
ผูเรียนดวยกันได
2. นักเรียนไดรบั การฝกทักษะการอานเขียนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการ
ทักษะพื้นฐานการเรียนรู
แบบคณิตศาสตรที่จําเปนตามหลักสูตร

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช

1. ตรวจบันทึกการนิเทศ/
ประเมินการสอน

1. แบบบันทึกการนิเทศ/แบบ
ประเมินการสอน

2. การสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในปการศึกษา
2559

2. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในปการศึกษา
2559

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ พรอมทั้งสามารถใช
ภาษาอังกฤษในหองเรียน (Classroom English) ปฏิสัมพันธกับครูผสู อนและผูเ รียนดวยกันได
7.2 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ พรอมทัง้ ไดรบั การฝก
ทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ โดยกระบวนการทักษะพืน้ ฐานการเรียนรูแบบคณิตศาสตรกับภาษาอังกฤษ
ที่จําเปนตามหลักสูตร
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ์)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหนางานการศึกษาแบบบูรณาการ(EIS) คณิตศาสตร
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

จํานวน หนวย

ราคา จํานวน
ตอหนวย เงิน

1 กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4

4

รีม

150

600

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

2
1

หอ
โหล

85
130

170
130

4 ปากกาไวทบอรด

4

ดาม

25

100

6 คาจัดทําปายไวนิล
รวม (สองพันบาทถวน)

1,000
2,000

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

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
เงิน
ใช
ต.ค.58 –
ก.ย.59

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูสงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จุดเนน สพฐ.ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 3,4,5,6
มาตรฐานที่ 4,5,7,10
ขอที่ 1,2,5
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมสาระการเรียนรูสงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวแววตา กอบกํา
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
จากรายงานสรุปผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) จากสถาบันการทดสอบแหงชาติ (สทศ)
ในปการศึกษา 2557 พบวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ ในรายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 4 คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑมาตรฐานและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑที่ตงั้ ไว คณะครูกลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ไดตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพและเนนผูเ รียนเปนสําคัญ และพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มี
ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
กลุมสาระการเรียนรูสงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาและ
สงเสริมใหนกั เรียนคุณภาพบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร และมีผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (ONET) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นรอยละ 4 จึงไดจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป
การศึกษา 2558 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร
2.2 เพื่อใหไดแผน/สื่อนวัตกรรมการเรียนการจัดการเรียนรู คลังขอสอบ และคูม ือสอนเสริมที่มี
คุณภาพ
2.3 เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น และและผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ O-NET
ปการศึกษา 2558 สูงขึ้นรอยละ 4
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1) ครูกลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ฯ มีทักษะ/ความรูในการจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมาย
ของหลักสูตรทัง้ 7 คน
2) มีแผน/สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู/คลังขอสอบ/คูมือสอนเสริมทีม่ ีคุณภาพ
3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) จาก
สถาบันการทดสอบแหงชาติ (สทศ.) ในปการศึกษา 2558 สูงขึ้นรอยละ 4

3.2 ดานคุณภาพ
ครูกลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ฯ มีความสามารถในการจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายของ
หลักสูตร มีแผน /สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู /คูมือสอนซอมเสริมทีม่ ีคุณภาพ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) จากสถาบันการทดสอบแหงชาติ (สทศ.) ในปการศึกษา
2558 สูงขึ้นรอยละ 4
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

1.ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมครูสรุปผล/วิเคราะหปญหา/
อุปสรรคในการจัดการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ ปการศึกษา 2557
1.2 สํารวจความตองการของครูในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของ ปการศึกษา 2557
1.3 มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการ
ดําเนินกิจกรรม
1.4 ขออนุมัติโครงการตอฝายบริหาร
2.ขั้นดําเนินการ
2.1 ติดตอวิทยากร/ผูเ กี่ยวของ
2.2 การนิเทศ/การจัดทําแผนเรียนรูที่
สอดคลองกับตัวชี้วัดของกลุมสาระสังคมศึกษาฯ
2.3 ผลิต/พัฒนาสือ่ นวัตกรรมการเรียนรู
2.4 การจัดทําคลังขอสอบ

1.ทําใหทราบผล/ปญหา/
อุปสรรคของการจัดการ
เรียนรูปการศึกษา 2557
และมีครูรับผิดชอบ
กิจกรรมตางๆ

ต.ค. 58

ครูแววตา

มีแผนเรียนรูท ี่สอดคลอง
กับตัวชี้วัดของกลุมสาระ
สังคมศึกษาฯ รวมทัง้ มีสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรูที่มี
คุณภาพ
มีขอสอบที่มาตรฐาน
สอดคลองกับตัวชี้วัด

ต.ค.- พ.ย.
58

ครูกลุม สาระ
สังคมศึกษาฯ
ทุกคน

ต.ค.- พ.ย.
58

"

2.5 การจัดทําคูมือสอนซอมเสริม

มีคูมือสอนซอมเสริมที่มี
คุณภาพ

ต.ค.- พ.ย.
58

"

2.6 จัดนิทรรศการ/แขงขันทักษะ
ความสามารถทางสังคมฯ

ครูไดเผยแพรผลงาน
ทุกคน และนักเรียน
ไดมีโอกาสแสดงทักษะ
และความสามารถทาง
สังคมศึกษา

ม.ค.59

"

3. ขั้นประเมินผล
3.1ประชุมครูกลุมสาระฯ
3.2สรุปผล/ประเมินผลการดําเนินงาน

ครูและผูบริหารไดทราบ
ผลการดําเนินโครงการ

ต.ค.58,
มี.ค.59

ครูแววตา

3.3รายงานผลการดําเนินโครงการตอ
ผูบังคับบัญชา
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
8,100
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
8,100
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียด
จํานวนตามหมวดจาย
ที่
การใชงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
1. การนิเทศ/การจัดทําแผนเรียนรูที่สอดคลองกับ
ตัวชี้วัดของกลุมสาระสังคมศึกษาฯ
1.ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมครู สรุปผลการจัดการเรียนรู
ปการศึกษา 2557
1.2 มอบหมายหนาทีร่ ับผิดชอบ/แตงตั้ง
คณะกรรมการ
1.3 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 ติดตอประสานงานวิทยากร/ผูเ ชี่ยวชาญ
2.2 กําหนดตารางนิเทศการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู/การจัดการเรียนรู
2.3 นิเทศตามปฏิทิน
3. ขั้นประเมินผล
3.1ประชุมสรุปผลการนิเทศ/การจัดทําแผน
จัดการเรียนรู/การจัดการเรียนรู
3.2สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา
2. ผลิต/พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู
1.ขั้นเตรียมการ
1.1 สํารวจความตองการของครูผสู อนในการ
ผลิต/จัดซื้อวัสดุ
1.2 สํารวจราคา
1.3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2.ขั้นดําเนินการ
2.1 ดําเนินการจัดซือ้ จัดจาง ตามระเบียบ

4,200

รวม

4,200

2.2 ตรวจรับวัสดุอปุ กรณ
2.3 ผลิตสื่อนวัตกรรม
2.4 จัดทํารายการสื่อนวัตกรรม
3.ขั้นประเมินผล/รายงานผล
3.1 เก็บรวบรวมสถิติการใชสื่อนวัตกรรม
3.2 สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา
3. การจัดทําคลังขอสอบ
1.ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมครู/มอบหมายหนาที่รบั ผิดชอบ/
แตงตั้งคณะกรรมการ
1.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 ติดตอประสานงานวิทยากร/ผูเ ชี่ยวชาญ
2.2 ประชุมครูคัดเลือกขอสอบที่ไดมาตรฐาน
2.3 ครูผสู อนจัดพิมพ/เก็บรวมรวมขอสอบ
2.4 เก็บรวบรวมขอสอบแตละวิชาไวที่คลัง
ขอสอบ
3.ขั้นประเมินผล/รายงานผล
3.1 ประชุมครู/ประเมินผลการจัดคลังขอสอบ
3.2 สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา
4. การจัดทําคูมือสอนซอมเสริม
1.ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมครู/มอบหมายหนาที่รบั ผิดชอบ/
แตงตั้งคณะกรรมการ
1.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 ติดตอประสานงานวิทยากร/ผูเ ชี่ยวชาญ
2.2 ครูผูสอนจัดทําคูมอื สอนซอมเสริมรายวิชา
ที่รับผิดชอบสอน
3.ขั้นประเมินผล/รายงานผล
3.1 ประชุมครู/ประเมินผลการจัดจัดทําคูมือ
สอนเสริม
3.2 สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา
รวม

1,000

1,000

2,900

2,900

8,100

8,100

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1) ครูกลุมสาระการเรียนรูส ังคม
ศึกษา ฯ มีทักษะ/ความรูในการ
จัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมาย
ของหลักสูตรทัง้ 7 คน
2) มีแผน/สื่อนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู/คลังขอสอบ/คูมือ
สอนเสริมที่มีคุณภาพ
3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลการสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (O-NET) จาก
สถาบันการทดสอบแหงชาติ
(สทศ.) ในปการศึกษา 2558
สูงขึ้นรอยละ 4
ทั้ง 14 รายวิชา

วิธีวัดผล/ประเมินผล
1. ตรวจบันทึกการนิเทศ/
ประเมินการสอน
2 ตรวจบันทึก/สังเกตการใช
แผน/สื่อนวัตกรรม/การจัดการ
เรียนรู
3. ประเมินคุณภาพของขอสอบ
ของกลุม สาระสังคมศึกษา ฯทั้ง
14 รายวิชา
4.ประเมินคูมือสอนซอมเสริม
5.ประเมินความพึงพอใจตอ
ผลงานของครูและนักเรียนใน
กลุมสาระการเรียนรูสงั คมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

เครื่องมือที่ใช
1. แบบบันทึกการนิเทศ/แบบ
ประเมินการสอน
2. แบบบันทึก/สังเกตการใช
แผน/สื่อนวัตกรรม/การจัดการ
เรียนรู
3. แบบประเมินคุณภาพของ
ขอสอบของกลุมสาระสังคมศึกษา
ฯ ทั้ง 14 รายวิชา
4.แบบประเมินคูมือสอนซอม
เสริมทัง้ 14 รายวิชา
5. แบบประเมินความพึงพอใจตอ
ผลงานของครูและนักเรียนใน
กลุมสาระการเรียนรูสงั คมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครูมีความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร
7.2 มีแผน/สื่อนวัตกรรมการเรียนการจัดการเรียนรู คลังขอสอบ และคูมือสอนเสริมที่มีคุณภาพ
7.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น และและผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ O-NET
ปการศึกษา 2558 สูงขึ้นรอยละ 4
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวแววตา กอบกํา)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
ครูกลุม สาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ(ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558)
ที่

ทรัพยากรโครงการ
รายการ

งบประมาณ
จํา หนวย ราคาตอ จํานวน
นวน
หนวย
เงิน
4 เครือ่ ง
60
240 ( )เงิน
งบประมาณ
30 หอ
150 4,500 (√)เงิน
อุดหนุน
1
หอ
153
153 ( )เงินนอก
งปม.
( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)
28 แทง
20
560

1.

เครื่องเย็บกระดาษ

2.

กระดาษ A 4 Quaility

3.

กระดาษปรินทอารท

4.

ปากกาไวบอรดหมึกดําและ
แดง
ลวดเย็บเบอร 10 ตราmax
2
โหล
ลวดเย็บเบอร 10 ตราmax
คาหมึกสี(ดํา เหลือง ฟา
4
ขวด
ชมพู)
กรรไกร 7 นิ้ว
1
อัน
กรรไกร 6 นิ้ว
1
อัน
คัตเตอร
1
อัน
เทปติดกรอบ 10 มิล เลเซอร 8
มวน
เอกสารสอนเสริม
5
เลม
รวม (แปดพันหนึ่งรอยบาทถวน)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ระยะเวลา
ที่ตองการใช
240

ต.ค. 58

4,500

ต.ค. 58

153

ต.ค. 58

560

ต.ค. 58

96

192

192

พ.ย. 58

120

480

480

พ.ย. 58

30
55
79
55
276

30
55
70
440
1380
8,100

30
55
70
440
1380
8,100

พ.ย. 58
พ.ย. 58
พ.ย. 58
พ.ย. 58
พ.ย. 58

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาการเรียนรูส ูประชาคมอาเซียน
จุดเนน สพฐ.ที่ 3,5,13,15
ตัวบงชี้ที่ 2,5,6
มาตรฐานที่ 3,7,13,14
ขอที่ 1,6
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพันธิตรา กระหวาย
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
ป จ จุ บั น นี้ทุ ก องคก ร หนวยงานไดเ ตรี ยมตั วรองรั บ การขยายตัว ทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ การศึก ษา และ
วัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน ทางกระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการบริหารจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ
เพื่อพัฒนาการศึกษาใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อใชในการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจ (AEC) ใหทัดเทียมกับ
ประเทศในอาเซียน
ทางกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจึงไดจัดทําโครงการ
พัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน เพื่อสงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความเขาใจ และ
ใชองคความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงในกลุมอาเซียน เพื่อใหโรงเรียนมี
แหลง เรียนรูอาเซียน มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสื บคนขอมูลดานตางๆ ใหแก นักเรี ยนและบุคลากรมี
คุณภาพตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนพัฒนาเยาวชนไทยใหมีสมรรถนะที่สําคัญสําหรับ
การดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหครูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนครอบคลุมทัง้ 3 เสาหลัก และ
นํามาจัดกิจกรรมเนนกระบวนการเรียนรูใหแกนักเรียน
2.2 เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาหองศูนยการเรียนรูอาเซียนเปนแหลงเรียนรูทมี่ ีคุณภาพ มาตรฐาน
และทันสมัย
2.3 เพื่อสงเสริมใหเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูแกครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนใน
กิจกรรมสัปดาหอาเซียน
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1) ครูทุกคนจัดกิจกรรมเนนกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทัง้ 3 เสาหลัก เพื่อให
นักเรียนทุกคนเกิดความเขาใจ และใชองคความรู เพื่อปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงในกลุมอาเซียน
2) โรงเรียนมีหองศูนยการเรียนรูอาเซียนทีม่ ีสื่อหลากหลาย และทันสมัย สามารถสืบคนขอมูลได
สะดวก และรวดเร็ว
3) ครูและนักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมสัปดาหอาเซียน เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และมีบรรยากาศแบบอาเซียน

3.2 ดานคุณภาพ
1) ครูทุกคนจัดการเรียนรูทเี่ นนจัดกระบวนการเรียนรูเกีย่ วกับประชาคมอาเซียนใหแกนักเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
2) ครูและนักเรียนทุกคนสนใจ ใฝรูในการใชสอื่ เทคโนโลยีเพื่อศึกษา คนควา ในหองศูนยอาเซียน
3) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีของกิจกรรม
สัปดาหอาเซียน
4) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับอาเซียนเพิม่ ขึ้น
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
ประชุมชี้แจงคณะครูทกุ กลุม
สาระการเรียนรู
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 ดําเนินกิจกรรม ผลิตสื่อ/
พัฒนาสื่อการเรียนรูสูศตวรรษ
ที่ 21

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ขอบขายของการดําเนิน
กิจกรรม

พ.ย. 58

นายสันติ อวรรณา

ผลิตสื่อ /พัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี

พ.ย.58 –ก.ย. 59 พันธิตรา กระหวาย

2.2. พัฒนาหองศูนยอาเซียน

สงเสริมบรรยากาศที่เอื้อ พ.ย.58 –ก.ย.
ตอการเรียนรูแกนกั เรียน 59

2.3 กิจกรรมสัปดาหอาเซียน

- ครู บุคลากร และ
นักเรียนทุกคน
ไดแสดงออกบนเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู
เผยแพรประชาสัมพันธ
ขาวสาร เกี่ยวกับ
อาเซียน

2.4 จัดนิทรรศการอาเซียน
3. ขั้นติดตามประเมินผล
3.1 ประชุมครูกลุมสาระการเรียนรู
3.2 สรุปผล/ ประเมินผลการ
ดําเนินงาน
3.3 รายงานผลการดําเนินงาน

ครู และผูบ ริหาร
ไดทราบผลการ
ดําเนินงานตามรายงาน
สรุปโครงการ

พันธิตรา กระหวาย
สมบูรณ มีมาก

3 - 8 ส.ค. 59

พันธิตรา กระหวาย

มิ.ย. – ก.ย. 59

เครือวัลย เดือนเพ็ญ

22 ก.ย. 59

พันธิตรา กระหวาย

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
8,100
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
8,100
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1

กิจกรรมจัดการเรียนรูเ กี่ยวกับประชาคมอาเซียน
1.1 ผลิตสื่อ พัฒนาสื่อ / อุปกรณเทคโนโลยี
สูการเรียนรูศตวรรษที่ 21

2
3

กิจกรรมพัฒนาหองศูนยการเรียนรูอ าเซียน
กิจกรรมสัปดาหอาเซียน
3.1 ประชุมครูวางแผนการจัดกิจกรรม
3.2 ดําเนินการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน
3.3 เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหแกครูและ
นักเรียน
3.4 สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผล
รวม

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

-

-

1,500
1,000

1,500
1,000

-

-

-

-

-

-

5,600

5,600

-

-

8,100

8,100

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ตามวัตถุประสงค)
1. เพื่อสงเสริมใหครูทุกคนเกิดความเขาใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และนํามาจัด
กิจกรรมเนนกระบวนการเรียนรูใหแก
นักเรียน

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช

ตรวจบันทึกการนิเทศการสอน

แบบบันทึกการนิเทศการสอน

2. เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาหองศูนย
การเรียนรูอ าเซียนเปนแหลงเรียนรูท ี่มี
คุณภาพ มาตรฐาน และทันสมัย

ตรวจแบบบันทึกการใช
หองศูนยอาเซียน

แบบบันทึกการใช
หองศูนยอาเซียน

3. เพื่อสงเสริมใหเปนเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแกครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนในกิจกรรมสัปดาห
อาเซียน

ประเมินความพึงพอใจ
ตอผลการดําเนินกิจกรรม
สัปดาหอาเซียน

แบบประเมินความพึงพอใจ
ตอผลการดําเนินกิจกรรม
สัปดาหอาเซียน

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครูและนักเรียนเกิดความเขาใจ และสามรถใชองคความรูในการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงใน
ประชาคมอาเซียน
7.2 ครูทุกคนสามารถผลิตสื่อ/พัฒนาสื่อ ใชจัดกิจกรรมการสอนทีเ่ นนกระบวนการเรียนรูใหเกิด
ประสิทธิผลแกนักเรียน
7.3 หองศูนยอาเซียนมีสอื่ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถใชพัฒนาการเรียนใหแกนักเรียน
ใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรมาตรฐานสากล
7.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนเพิม่ ขึ้น
7.5 ครู นักเรียน สามารถนําความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไปเผยแพรแกสังคม ชุมชนของตนเอง
เพื่อเตรียมตัวสูส ังคมที่มีความหลากหลายไดอยางมีความสุข
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวพันธิตรา กระหวาย)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

งบประมาณ

ราคา
จํานวน
แหลง
รายการ
จํานวน หนวย
ตอ
เงิน
งบประมาณ
หนวย
Mouse Computer
2
ตัว
150 300 ( )เงิน
งบประมาณ
ลําโพงเล็ก
1
ชุด
700 700 (√)เงินอุดหนุน
กระดาษการด 180 gms A4 4
ริม
110 440 ( )เงินนอก
งปม.
กระดาษปกสีพื้น 180 gms
3
ริม
90
270 ( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)
กระดาษปริ้นอารท
1
หอ
200 200
กาวลาเท็กซ ตรามา
1
กระปอง 80
80
ขนาด 32 ออนซ
กระดาษกาวสองหนา
4
มวน
25
25
กระดาษ Double A ขนาด 10
ริม
130 1,300
80 gms A4
4
ขวด
120 480
หมึกเติม Printer Canon
สีดํา น้ําเงิน แดง เหลือง
(อยางละ 1 ขวด)
ปายไวนิล ขนาด 89 *120
1
ปาย
650 650
เซนติเมตร
คาดําเนินกิจกรรมสัปดาห
3,580
อาเซียน
รวม (แปดพันหนึ่งรอยบาทถวน)
8,100

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
ใช
เงิน
300

มิ.ย. 59

700
440

มิ.ย. 59
มิ.ย. 59

270

มิ.ย. 59

200
80

มิ.ย. 59
มิ.ย. 59

100
1,300

มิ.ย. 59
มิ.ย. 59

480

มิ.ย. 59

650

8 ส.ค. 59

3,580 8 ส.ค. 59
8,100

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม
จุดเนน สพฐ.ที่ 4,8
ตัวบงชี้ที่ 1,2
มาตรฐานที่ 1,2
ขอที่ 1,2,4,5,6
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายชวลิต ยอดยิ่ง
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

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 แตในสภาพความเปนจริงกลับพบวา
เด็ก และเยาวชนใชเวลาเรียนมากแตเรียนรูไดนอย อีกทัง้ ยังมีความเครียด มีคุณภาพการศึกษาต่ํา และไมมี
ทักษะพื้นฐานของการเปนพลเมืองที่เหมาะสม ซึ่งเปนสวนสําคัญมากในการอยูรวมกันในสังคมไทยอยางสันติ
สุข (รัฐพงศ บุญญานุวัตร. มติชน. วันที่ 22 กันยายน 2556, หนา 6.) ดังนั้น การจัดการศึกษาแตเพียงใน
หองเรียนหรือระบบโรงเรียนคงจะไมเพียงพอทีจ่ ะใหเด็กและเยาวชนพัฒนาทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติ
เพื่อใหเกิดจิตสํานึกในความเปนพลเมือง มีสัมพันธภาพที่ดีตอ ชุมชนและสังคม มีภูมิคุมกันและรูเ ทาทันกับ
สถานการณทเี่ ปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมได การจัดการศึกษาที่ดีจงึ จําเปนตองมีรูปแบบทีห่ ลากหลาย
และเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพื่อใหเกิดนวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมดานสังคม
เศรษฐกิจ และทัศนคติของผูเรียน
ดังนั้นการทีจ่ ะใหเด็กและเยาวชนเกิดภูมิคมุ กันที่ดีตอการดําเนินชีวิตและมีทักษะในการแกปญหาได
อยางถูกตองและเหมาะสม โรงเรียนจําเปนตองมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน
มีสวนรวม โดยจัดกิจกรรมตาง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียนใหเปนเครื่องมือสําคัญในการสอดแทรก
ความรู ทักษะ เจตคติ ใหเด็กและเยาวชนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน และสามารถตอยอดเปนแกนนํา
ในการถายทอดและขยายองคความรูส ูดานการสรางเสริมสุขภาพกายและจิต การสรางความเปนพลเมือง
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการเสริมสรางความสมานฉันทในโรงเรียน ถายทอดสูสถานศึกษา
อื่น ๆ ใหมีจิตสํานึกที่ดีตอชุมชนและสังคม

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภไดตระหนักในบทบาทของการเปนผูนําในการเตรียมเยาวชนใหเปนพลเมือง
ที่มีคุณภาพของสังคม จึงไดดําเนินโครงการเยาวชนพลยุติธรรมมาอยางตอเนื่อง นับตั้งแตปการศึกษา 2552
มาจนถึงปจจุบัน ผลการดําเนินงาน สรางความพึงพอใจใหแกทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ จนสามารถสรางแกนนํา
เยาวชนในการเปนวิทยากรถายทอด และสรางโรงเรียนเครือขายในการจัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกและทัศนคติที่
ดีในเรื่องความยุติธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ความสมานฉันท การพัฒนาสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางจิต
และการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปองกันการกระทําผิดในกลุมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชน ดังนั้น
เพื่อใหการดําเนินโครงการสามารถเปนตนแบบแกนนําในการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน สามารถขับเคลื่อนการ
ดําเนินกิ จ กรรมโดยยึดนัก เรี ยนเป นศูนยก ลางในการสร างนวัตกรรมใหม ๆ เชื่อ มโยงกั บ ชุมชนและสั ง คม
จนสามารถสรางองคความรูถายทอดขยายผลสูสังคม โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจึงจัดโครงการศูนยการเรียนรู
ตนแบบเยาวชนพลยุติธรรมโรงเรี ยนวิไลเกี ยรติอุ ป ถัม ภขึ้น เพื่อ สร างพลั ง เครื อ ขายของเด็ก และเยาวชน
ในสถานศึกษาใหเปน ศูนยกลางความรวมมือที่เขมแข็งและเปนแหลงเรียนรูในการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัด
กิจกรรมรวมกันในการพัฒนา ของชุมชนและสังคมที่ยั่งยืนตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดตั้งศูนยเรียนรูตนแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ใหเด็กและเยาวชนแกนนําในการ
ดําเนินโครงการเปนวิทยากรถายทอดองคความรูดานการสรางเสริมสุขภาพกายและจิต การสรางความเปน
พลเมือง กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการเสริมสรางความสมานฉันทในโรงเรียน ถายทอดสู
สถานศึกษาอื่น ๆ และชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมโครงการศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรมใหเกิด
เครือขายการเรียนรูร วมกับเด็กและเยาวชนโรงเรียนและชุมชนอื่นในเครือขายเดียวกันใหไปสูเ ปาหมายของ
การปองกัน แกไขและสงเสริมบริบทโรงเรียนและชุมชนดานการปองกันอาชญากรรม การสงเสริมสุขภาพ สิทธิ
และหนาที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ การใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย และการเสริมสรางความสมานฉันท
ในโรงเรียนและชุมชน
2.3 เพื่อพัฒนาศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรมใหเปนแหลงเรียนรูดานการปองกัน แกไข
และสงเสริมบริบทโรงเรียนและชุมชนดานการปองกันอาชญากรรม การสงเสริมสุขภาพ สิทธิและหนาที่ของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ การใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย และการเสริมสรางความสมานฉันทในโรงเรียน
และชุมชนใหแกโรงเรียนเครือขาย ชุมชนและเครือขายการเรียนรูจ ากศูนยอื่น ๆ
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1) มีสํานักงานศูนยการเรียนรูตนแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
จํานวน 1 หอง
2) มีโรงเรียนเครือขายของศูนยการเรียนรูตนแบบ จํานวน 5 โรงเรียน
3) มีความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมของครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา ศูนยการเรียนรู
ตนแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรม โรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ และโรงเรียนเครือขายศูนยการเรียนรู
4) มีความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมของผูป กครองของนักเรียนศูนยการเรียนรูตนแบบ
โครงการเยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ และชุมชนเครือขาย

3.2 ดานคุณภาพ
ศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ สามารถพัฒนาขีด
ความสามารถในการเปนแหลงเรียนรูในการดําเนินกิจกรรมและจัดสภาพแวดลอมเพื่อปองกันแกไข
และสงเสริมบริบทของโรงเรียน และชุมชน ใน 5 ดาน ไดแก ดานการเสริมพลังสรางสุขภาพกายและจิต
ดานการเสริมสรางความเปนพลเมือง ดานการสรางพลังสรางความรูกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
และดานการเสริมสรางความสมานฉันท และดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเปนสถานที่ปลอดบุหรี่
และมีกจิ กรรมสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
ประชุมครูแตงตัง้
คณะกรรมการและคัดเลือก
นักเรียนแกนนําในการดําเนิน
โครงการ
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
และบริหารจัดการศูนยการ
เรียนรู ตามวัตถุประสงค
3. ขั้นประเมินผล
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงาน

เปาหมาย
ไดโครงสรางและ
ผูรบั ผิดชอบในการ
ดําเนินโครงการ

ระยะเวลา
ต.ค.2558 –
มี.ค.2559

การดําเนินงานโดย
นักเรียนแกนนําและ
การสรางเครือขาย
ของศูนยฯ
ผูบริหารและผูที่
เกี่ยวของไดรบั ทราบ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานของศูนยฯ

ต.ค.2558 –
ก.ย.2559

ส.ค.2559

ผูรับผิดชอบ
นายชวลิต ยอดยิ่ง

คณะกรรมการศูนยฯ

นายชวลิต ยอดยิ่ง

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
3,500
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
3,500
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่
1.

2.
3.
4.
5.

6.

จําแนกตามหมวดรายจาย
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ คาตอบแทน คาใช คาวัสดุ
สอย
กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการเยาวชน
พลยุติธรรม
1.1 จัดตั้งและพัฒนาศูนยการเรียนรู
500
1.2 จัดอบรมครูแกนนําและนักเรียนแกนนํา
ศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม
500
กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหา
อาชญากรรมในโรงเรียน (ปญหายาเสพติด,
การดื่มสุรา, การเลนการพนัน)
500
การใหความรูดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม (การใหความรูก ฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน, กฎหมายจราจรสอนประชาชน)
500
การสรางความสมานฉันทในสังคม
(การนํากระบวนการไกลเกลี่ยมาใชใน
สถานศึกษา, กระบวนการ Y.C.)
500
การพัฒนาสุขภาวะทางกาย และสุขภาวะ
ทางจิต (กีฬาสรางคน คนสรางชาติ)
(การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหปลอดจาก
บุหรี่)
การเสริมพลังสรางความเปนพลเมือง
1,000
(กิจกรรมคายเยาวชนคนดี)
รวม
3,500

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
(ตามวัตถุประสงค)
มีศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชน - การนิเทศ
พลยุติธรรม
- การสอบถาม

เครื่องมือที่ใช
- แบบนิเทศ
- แบบสอบถาม

รวม

500
500
500
500
500

1,000
3,500

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 มีศูนยเรียนรูตนแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรม เพื่อใหเด็กและเยาวชนแกนนําในการดําเนิน
โครงการเปนวิทยากรถายทอดองคความรูดานการสรางเสริมสุขภาพกายและจิต การสรางความเปนพลเมือง
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการเสริมสรางความสมานฉันทในโรงเรียน ถายทอดสูส ถานศึกษาอื่น
ๆ และชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.2 ไดขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมโครงการศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรมใหเกิด
เครือขายการเรียนรูร วมกับเด็กและเยาวชนโรงเรียนและชุมชนอื่นในเครือขายเดียวกันใหไปสูเ ปาหมายของ
การปองกัน แกไขและสงเสริมบริบทโรงเรียนและชุมชนดานการปองกันอาชญากรรม การสงเสริมสุขภาพ สิทธิ
และหนาที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ การใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย และการเสริมสรางความสมานฉันท
ในโรงเรียนและชุมชน
7.3 ไดพัฒนาศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรมใหเปนแหลงเรียนรูดานการปองกัน แกไข
และสงเสริมบริบทโรงเรียนและชุมชนดานการปองกันอาชญากรรม การสงเสริมสุขภาพ สิทธิและหนาที่
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย และการเสริมสรางความสมานฉันทในโรงเรียน
และชุมชน รวมทั้งโรงเรียนเครือขาย ชุมชน และเครือขายการเรียนรูจ ากศูนยอื่น ๆ

ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
ที่ปรึกษาศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559)
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1. กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการเยาวชน
พลยุติธรรม
1.1 จัดตั้งและพัฒนาศูนยการเรียนรู
1.2 จัดอบรมครูแกนนําและนักเรียนแกนนํา
ศูนยการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม
2. กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหา
อาชญากรรมในโรงเรียน (ปญหายาเสพติด,
การดื่มสุรา, การเลนการพนัน)
3. การใหความรูดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม (การใหความรูก ฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน, กฎหมายจราจรสอนประชาชน)
4. การสรางความสมานฉันทในสังคม
(การนํากระบวนการไกลเกลี่ยมาใชใน
สถานศึกษา, กระบวนการ Y.C.)
5. การพัฒนาสุขภาวะทางกาย และสุขภาวะ
ทางจิต (กีฬาสรางคน คนสรางชาติ)
(การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหปลอดจาก
บุหรี่)
6. การเสริมพลังสรางความเปนพลเมือง
(กิจกรรมคายเยาวชนคนดี)
รวม

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
-

รวม

500

500

-

-

500

500

-

-

500

500

-

-

500

500

-

-

500

500

-

-

1,000

1,000

3,500

3,500

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

โรงเรียนแกนนําประชาธิปไตย
จุดเนน สพฐ.ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2
มาตรฐานที่ 14,15
ขอที่ 3
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายชวลิต ยอดยิ่ง
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
นับตั้งแตการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เมือ่ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 ประเทศไทยไดมี
วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองมาอยางตอเนื่อง นับเปนเวลา 78 ปที่ประชาธิปไตยเขามามีบทบาทตอ
สังคมไทย ทัง้ ในดานอุดมการณ รูปแบบการปกครอง และวิถีชีวิตประชาธิปไตย แตสภาพสังคมทีเ่ กิดขึ้น ใน
ปจจุบันไมไดสะทอนใหเห็นวาคนไทยมีความรูความเขาใจประชาธิปไตยเทาที่ควร ดังจะเห็นไดจาก ความไมมี
เสถียรภาพทางการเมือง การแตกแยกทางความคิดที่นําไปสูก ารแบงฝกแบงฝายของประชาชน ขณะเดียวกัน
ปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอันเนื่องมาจากการดิ้นรน แขงขัน และการชวงชิงผลประโยชน นําไปสูการเอารัดเอา
เปรียบ การกออาชญากรรม และความไมเปนธรรมในสังคม ซึ่งมีแนวโนมรุนแรงและแพรขยายสูส ังคมมากขึ้น
และสงผลตอพฤติกรรมของเยาวชน เนื่องจากขาดตัวอยางทีด่ ีและขาดการเอาใจใสดูแล เพื่อปลูกฝงการเรียนรู
และพฤติกรรมที่พึงประสงคอยางตอเนือ่ ง ซึ่งจะกอผลเสียตอไปในอนาคต โรงเรียน ถือเปนสถาบันหลักในการ
สงเสริมการเรียนรู การพัฒนาคานิยมดานประชาธิปไตยใหแกเยาวชนโดยตรง กระทรวงศึกษาธิการจึงมี
นโยบายเรงรัดพัฒนาการเรียนรูป ระชาธิปไตยใหแกนักเรียน ภายใตโครงการ สรางจิตสํานึกความเปนไทย ตาม
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 โดยมอบหมายใหเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดตางๆ พิจารณาคัดเลือก
โรงเรียนแกนนําประชาธิปไตยสําหรับเปนตัวอยางที่ดีใหแกโรงเรียนอื่นๆ และชุมชน มีศักยภาพที่จะพัฒนา
โรงเรียนอื่นและชุมชนอื่นสูการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย เพื่อการอยูรวมกัน อยางสันติสุขและการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน เขตพื้นที่การศึกษาแพรเขต 2 ไดคัดเลือกโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภเปนโรงเรียนแกนนําประชาธิปไตย
และไดรับคัดเลือกจากคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลใหเปนศูนยการเรียนรูตนแบบ
เยาวชนพลยุติธรรม
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูกิ จกรรมพัฒนาผู เรียน ใหบุคลากรและนักเรียนมีความรูความ
เขาใจ ที่ถูกตอ งเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และการ
ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนใหเปนโรงเรียนแกนนําและแหลงเรียนรูดานการพัฒนาการ
เรียนรูประชาธิปไตยใหแกครู นักเรียน และโรงเรียนเครือขาย
2.3 เพื่อสรางเครือขายการพัฒนาในการระดมทรัพยากรและสิง่ อํานวยความสะดวกในการ
พัฒนาการเรียนรูประชาธิปไตยใหแกครูและนักเรียน

3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
ครู นักเรียน โรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ และโรงเรียนเครือขายในเขตพื้นที่ สพม. เขต 37 ไดรับการ
พัฒนาการเรียนรู และมีสวนรวมในกิจกรรม การไดรบั การบริการดานแหลงเรียนรูทรัพยากรทีส่ งเสริมพัฒนาการ
เรียนรูประชาธิปไตย
3.2 ดานคุณภาพ
ครูและนักเรียนในโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ และโรงเรียนเครือขายสามารถเรียนรูและมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรม มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท รงเปนประมุข และสามารถดําเนินชีวิตอยูรวมกันอยางสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตย
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
- ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณดําเนินการ
- ประสานงานบุคลากรทีเ่ กี่ยวของ
- แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ดําเนินการ
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
- การอบรมการจัดกิจกรรมเรียนรู
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
- การเลือกตั้งคณะกรรมการ
สภานักเรียน
- การจัดตั้งศูนยการเรียนรู
ตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม
3. ขั้นประเมินผล
- ประชุม/ประเมินผลการอบรม
-สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผล

เปาหมาย
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
-ทําใหทราบผล/ปญหา/อุปสรรค ต.ค.58 – มี.ค.59 นายชวลิต ยอดยิ่ง
และครูผสู อน
ของโรงเรียนแกนนํา
ประชาธิปไตย

- ครู นักเรียนมีสวนรวมดําเนิน ต.ค.58 – มี.ค.59 นายชวลิต ยอดยิ่ง
และครูผสู อน
กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยมี
ความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
-.ผูบริหารไดทราบผลของการ
นิเทศ/อบรมการจัดกิจกรรม
เรียนรูประชาธิปไตยในโรงเรียน

มี.ค.59

นายชวลิต ยอดยิ่ง
และครูผูสอน

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
3,240
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
3,240
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1

กิจกรรมที่ 1
- การอบรมการจัดกิจกรรมเรียนรูป ระชาธิปไตย
ในโรงเรียน
รวม

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใช คาวัสดุ
สอย

รวม

3,240

3,240

3,240

3,240

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

เครื่องมือที่ใช

- การนิเทศ
- การประเมินผลการจัด
กิจกรรม
- สอบถามความคิดเห็น

- แบบนิเทศ
- แบบสอบถาม

- สอบถามความคิดเห็น
- รายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

- แบบสอบถาม
- แบบบันทึกการประเมินตนเอง

- แบบสอบถาม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเปนแกนนําและแหลงเรียนรูใ นการพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากร
โรงเรียนในเขตพื้นที่ สพม.เขต 37 ในการเรียนรูป ระชาธิปไตย
7.2 ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ และโรงเรียนเครือขายไดรบั การพัฒนา
ใหมีความรูความเขาใจ ที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และสามารถดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหนางานประชาธิปไตย
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

จํานวน หนวย

ราคา จํานวน
ตอหนวย เงิน

1 กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4

6

รีม

150

2 กระดาษชารททําปก เอ 4 150 g

1

หอ

130

3 อาหารกลางวันและอาหารวาง
4 คาจัดทําปายไวนิล
รวม (หนึ่งพันหกรอยยี่สิบบาทถวน)

แหลง
งบประมาณ

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
เงิน
ใช

300

( )เงิน
งบประมาณ
130 (√ )เงิน
อุดหนุน
1000 ( )เงินนอก
งปม.
190 ( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)
1,620

พ.ค.57
- ก.ย.58

ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

ราคา จํานวน
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน

1 กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4

6

รีม

150

2 กระดาษชารททําปก เอ 4 150 g

1

หอ

130

3 อาหารกลางวันและอาหารวาง
4 คาจัดทําปายไวนิล
รวม (หนึ่งพันหกรอยยี่สิบบาทถวน)

300

แหลง
งบประมาณ

( )เงิน
งบประมาณ
130 (√ )เงิน
อุดหนุน
1000 ( )เงินนอก
งปม.
190 ( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)
1,620

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
เงิน
ใช
พ.ค.57
- ก.ย.58

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
จุดเนน สพฐ.ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1
มาตรฐานที่ 1
ขอที่ 4
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
นายเกรียงไกร คําเหลือง
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
การออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนปจจัยสําคัญอยางหนึง่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนื่องจาก ใน
ปจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว คาครองชีพเพิ่มสูงขึ้น ทําใหทกุ คนตอง
ขวนขวายทํางานเพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัว ทําใหไมมีเวลาออกกําลังกายหรือเลนกีฬา ดวยเหตุนี้จงึ ทํา
ใหสุขภาพรางกายออนแอลงและหันไปพึ่งพาสิ่งเสพติด ทําใหมีพฤติกรรมที่ไมพงึ ประสงคเพิม่ มากขึ้น เมื่อ
เศรษฐกิจทรุดตัวลง สุขภาพเสื่อม สังคมมีปญหา ทําใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักในภัยอันตราย
ที่จะมีใกลตัว จึงมีแนวคิดที่จะแสวงหาแนวทางแหงการแกปญ
 หาที่ถูกตองและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุก
ฝายโดยทั่วกัน
ดวยโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภไดมีการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได
ตระหนักในการเรียนการสอน ที่เปนการสงเสริมใหนกั เรียนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณซึ่งเปนพื้นฐาน
ของการเรียนในวิชาตางๆใหประสบความสําเร็จและการที่ใหทางโรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนไดเลนกีฬาอยาง
นอย 1 ชนิดกีฬา ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานนั้นเพื่อเปนการสงเสริมนักเรียนไดแสดงออกทางดานทักษะกีฬาที่ได
เรียนมา จึงจัดทําโครงการแขงขันกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียนขึ้นเพือ่ ที่นักเรียนจะไดนําทักษะที่ไดเรียน
มาใชในการเขารวมการแขงขันทัง้ ในระดับโรงเรียนและระดับที่สงู ขึ้นและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนมีสุนทรียภาพทางดานกีฬาและมีพฒ
ั นาการในดานทักษะการเลนกีฬา
2.2 เพื่อใหนักเรียนมีวสั ดุอุปกรณใชในการจัดการเรียนรูทเี่ พียงพอ
2.3 เพื่อใหนักเรียนไดรจู ักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลจากสิ่งเสพติด
2.4 เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีศักยภาพในการเลนกีฬาที่สูงขึ้น เพือ่ พัฒนาไปสูความเปนเลิศและสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ จํานวน 720 คน ไดเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
การแขงขันกีฬา และไดรบั การพัฒนาทักษะการเลนกีฬาประเภทตาง ๆ อยางทั่วถึง
2) นักเรียนมีสื่อการเรียนรูที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน

3) นักเรียนรอยละ 94 ไดแสดงความสามารถและมีสุนทรียภาพทางดานกีฬา
3.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนมีสุขภาพรางกายเจริญเติบโตสมบูรณและแข็งแรง
2) นักเรียนมีวสั ดุอุปกรณในการจัดการเรียนรูท ี่เพียงพอ สามารถพัฒนาทักษะความสามารถ
ทางดานกีฬาใหดีขึ้น
3) ไดนักกีฬาที่มีความสามารถเปนตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนไปแขงขันในระดับตอไป
4) นักเรียนมีความสามารถพัฒนาทักษะในการเลนกีฬาใหสูงขึ้นเพือ่ ใหไปสูความเปนเลิศอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
4. วิธีดําเนินการ
กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ
เปาหมาย
1. ขั้นเตรียมการ
ครูในกลุม
1.1 ประชุมคณะครูในกลุมสาระฯ
1.2 สํารวจอุปกรณ และกําหนดกิจกรรม สาระฯทุกคน
ประธานกลุม
1.3 เสนอโครงการ
สาระฯ
2. ขั้นดําเนินการ
15 รายการ
2.1 จัดหาและพัฒนาสื่อการสอน
4 ชนิดกีฬา
2.2 จัดกิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด
2.3 ฝกซอมและสงทีมกีฬาเขารวมการ นักเรียนที่เปน
นักกีฬา
แขงขันระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค
150 คน
และระดับชาติ
นักเรียน
2.4 จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาสี
รอยละ 94
3. ขั้นการติดตามประเมินผล
3.1 เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 2 ครั้ง
2 เลม
3.2 สรุป ประเมินผล และรายงาน

ระยะเวลา
ต.ค. 2558
ต.ค. 2558
ต.ค. 2558

ผูรับผิดชอบ
ครูในกลุมสาระฯ
พัสดุกลุมสาระฯ
ประธานกลุมสาระฯ

ต.ค.58-ส.ค.59 พัสดุกลุมสาระฯ
พ.ค.-ก.ค. 59 ครูในกลุมสาระฯ
ต.ค. 2558 ถึง ครูในกลุมสาระฯ
ก.ย. 2559
ต.ค.58-ธ.ค.58

ครูในกลุมสาระฯ
นักเรียนทุกคนและ
บุคลากรในโรงเรียน

ต.ค.58-ก.ย.59 ประธานกลุมสาระฯ
ต.ค.58-ก.ย.59

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
() เงิน อุดหนุนรายหัว

169,940
บาท จําแนกเปน
22,700
บาท (ป งปม. 59)
29,740
บาท (ป งปม. 59)
() เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
40,800
บาท
() เงิน อื่น ๆ
76,700
บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้

ที่
1
2
3

4

กิจกรรมและรายละเอียดการใช
งบประมาณ
จัดหาและพัฒนาสื่อการสอน
กีฬาตานยาเสพติด
เขารวมแขงขันกีฬา
- กีฬานักเรียน
- กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา
- กีฬาเพื่อความเปนเลิศในระดับที่
สูงขึ้น(ในกรณีไดเปนตัวแทน
จังหวัด)
กีฬาสี
รวม

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
22,700
-

22,700
-

รวม

22,500
7,000
-

1,600
1,600
-

30,000
14,000
-

54,100
22,600
-

29,500

2,900
6,100

67,740
134,440

70,540
169,940

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ตามวัตถุประสงค)
1.การเขารวมกิจกรรมของนักเรียน
2.สอบถามความพึงพอใจ
3.สรุปผลการดําเนินงาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

สังเกตและสํารวจผูเ ขารวมกิจกรรม
สอบถามความพึงพอใจ
สรุปผลการแขงขัน

สังเกต และเช็ครายชื่อนักเรียน
แบบสอบถาม
ผลการแขงขัน

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนมีสุนทรียภาพทางดานกีฬาและมีพฒ
ั นาการในดานทักษะการเลนกีฬา
7.2 นักเรียนมีวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนรูทเี่ พียงพอ
7.3 นักเรียนไดรจู ักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลจากสิง่ เสพติด
7.4 นักเรียนไดแสดงออกซึง่ ศักยภาพในการเลนกีฬาที่สงู ขึ้น เพื่อพัฒนาไปสูความเปนเลิศและสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นายเกรียงไกร คําเหลือง)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ ( ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558 )
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ

ที่
1
2
3

งบประมาณ
แหลง
ราคา
จํานวน
จํานวน
งบประมา
รายการ
จํานวน หนวย ตอ
เงิน
เงิน
ณ
หนวย
ชุดกีฬา (ชุดกรีฑา)
70 ชุด 70ชุด 200 14,000 (√) เงินอื่นๆ 22,600
เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา
70 คน 70คน 100
7,000
คาน้ํามันรถเหมาจาย
4 คัน 4 คัน 400
1,600
รวม
22,600

ระยะเวลาที่
ตองการใช
ต.ค.-ธ.ค.57

ทรัพยากรที่ใชในโครงการ ( ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558 )
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

แหลง
จํานวน ระยะเวลาที่
ราคา จํานวน
เงิน
งบประมาณ
เงิน
ตองการใช
ตอ
หนวย
ปูนขาว
500 ถุง
12 6,000 (√) เงินอุดหนุน 29,740 พ.ย.-ธ.ค.
(งบเหลือจาย)
58
สีน้ํา
2 ถัง
650 1,300
พลุพิธีเปด
1 ชุด
500
500
ถานไฟฉายโทรโขง
6 กอน
15
90
อุปกรณและเชื้อเพลิง (คบเพลิง)
1 ชุด
500
500
ธงสี
12 ผืน
120 1,440
ปายไวนิล
2 ผืน
500 1,000
ชุดผูถือปายและแตงหนา
1 ชุด 1,500 1,500
ทอแปบ
1 เสน
300
300
กระดาษทําสูจบิ ัตร
1 รีม
120
120
ตลับหมึกปริ้นเตอร
2 ตลับ
280
560
คาถายเอกสารเขาเลมสูจบิ ัตร
40 เลม
25 1,000
อุปกรณกีฬาพื้นบาน
1 ชุด 1,500 1,500
กระดาษปก(ทําเกียรติบัตร)
4 รีม
300 1,200
คาเชาเครื่องเสียง
1 ชุด 2,000 2,000
สวัสดิการอาหารกลางวัน
90 กลอง
35 3,150
ชุดเบรคภาคเชา
100 ชุด
20 2,000
อาหารวางภาคบาย
80 ชุด
25 2,000
น้ําดื่ม
500 แกว
2 1,000
น้ําแข็ง
6 ถุง
50
300
เสื้อเอี้ยม
24 ตัว
95 2,280
คาสวัสดิการ 4 สี
4 กลุม สี 10,000 40,800 (√) เงิน กพร.
40,800
รวม
70,540
70,540
รายละเอียด

จํานวน
หนวย

ทรัพยากรที่ใชในโครงการ ( ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559 )

ที่
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14

ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ราคา
รายการ
จํานวน หนวย
ตอ
หนวย
ชุดกีฬา
150
150 ชุด 200
เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา
150
150บาท 150
คาน้ํามันรถเหมาจาย 400
4 คัน
400
ฟุตบอล
5 ลูก 5 ลูก
550

30,000
22,500
1,600
2,750

ฟุตซอล
วอลเลยบอล
บาสเกตบอล
ตะกรอ มาราธอน
รองเทาวิ่ง
กระดาษดับเบิล้ เอ
จักร
ลูกทุม น้ําหนัก
ตะกราแชรบอล
ลูกแชรบอล

2,500
4,350
3,000
1,400
4,200
1,040
1,200
1,000
400
860

5 ลูก
5 ลูก
6 ลูก
5 ลูก
6 คู
8 รีม
1 อัน
1 ลูก
4 อัน
2 ลูก
รวม

5 ลูก
5 ลูก
6 ลูก
5 ลูก
6 คู
8 รีม
2 อัน
2 ลูก
4 อัน
2 ลูก

500
870
500
280
700
130
600
500
100
430

งบประมาณ
แหลง
จํานวนเงิน
งบประมาณ

จํานวน
เงิน

ระยะเวลาที่
ตองการใช

(√) เงิน อื่นๆ 54,100

มิ.ย.-ส.ค.58

(√) เงิน
อุดหนุน

มิ.ย.-ส.ค.58

22,700

76,800

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
จุดเนน สพฐ.ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1
มาตรฐานที่ 1
ขอที่ 4
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
นายไพฑูรย ดวงจันทร
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เปนกลุม สาระทีม่ ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สง เสริม
ใหผูเรียนมีความรูดานศิลปะ ดานดนตรี ดานนาฏศิลป มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ ึงประสงค
มีสุนทรียภาพ และมีความสนใจทางดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย อุปกรณ
ฝกซอมทีเ่ พียงพอ ใหผูเรียนไดคนพบศักยภาพและความถนัดของตนเอง รูจักแบงเวลา โดยใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน ทํากิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปอยางมีความสุข กลุมสาระการเรียนรูศลิ ปะ จึงได
จัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อใหนักเรียนเห็นประโยชนดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป สามารถนําความรูไปใชใน
กิจกรรมของโรงเรียน เขารวมแขงขันตางๆ และใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
2. วัตถุประสงค
2.1 สงเสริมใหนักเรียนมีสุนทรียภาพ มีความชื่นชม เขารวมกิจกรรม และมีผลงานดานศิลปะ
2.2 สงเสริมนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะสูงขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
นักเรียนชั้น ม.1-ม.6 มีความชื่นชม เขารวมกิจกรรม และมีผลงานดานศิลปะ รอยละ 92
3.2 ดานคุณภาพ
นักเรียนชั้น ม.1- ม.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะสูงขึ้น รอยละ 92

4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณสอื่
การเรียนการสอนของกลุมสาระ
การเรียนรูศลิ ปะ
2.2 ฝกซอมนักเรียนใหมี
ความรู มีทักษะที่ดี เพือ่ เขารวม
ในกิจกรรมการแขงขันตางๆ

2.3 สงนักเรียนเขารวม
กิจกรรมและแขงขันภายใน
จังหวัด ทั้งระดับเขตพื้นที่
และระดับภาค
2.4 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
3. ขั้นประเมินผล
3.1 รายงานการประเมิน
โครงการ (แบบประเมิน)
3.2 ประเมินความพึงพอใจ
ผูรวมกิจกรรม(แบบประเมิน)

เปาหมาย

ระยะเวลา

1 ส.ค.– 31 ส.ค.
- เพื่อใหไดเงิน
งบประมาณใชจาย 58
ในปงบประมาณ
2559
- มีสื่อในการจัดการ
เรียนการสอนที่
ทันสมัยและ
เพียงพอ
- ทําใหนักเรียนมี
ทักษะเฉพาะดานที่
สามารถแสดงใน
โรงเรียนและเขา
รวมแขงขันในงาน
ตางๆ ได
- นักเรียนสามารถ
สรางชื่อเสียงใหกับ
โรงเรียน ทัง้ ระดับ
เขตพื้นที่และ
ระดับภาค
- นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะสูงขึ้น
- รายงาน
ความสําเร็จของ
โครงการและเงิน
งบประมาณที่ใชไป

ต.ค.58 – ก.ย.
2559

ผูรับผิดชอบ
นายไพฑูรย ดวงจันทร
นายมงคล หาญเจริญทรัพย
น.ส.จุฬาลักษณ คํารัตน
นายไพฑูรย ดวงจันทร
นายมงคล หาญเจริญทรัพย
น.ส.จุฬาลักษณ คํารัตน

ต.ค.58 – ธ.ค. 59 นายไพฑูรย ดวงจันทร
นายมงคล หาญเจริญทรัพย
น.ส.จุฬาลักษณ คํารัตน

ต.ค. 58 – ธ.ค.
59

นายไพฑูรย ดวงจันทร
นายมงคล หาญเจริญทรัพย
น.ส.จุฬาลักษณ คํารัตน

30 ก.ย.58
31 มี.ค.59

นายไพฑูรย ดวงจันทร
นายมงคล หาญเจริญทรัพย
น.ส.จุฬาลักษณ คํารัตน

30 ก.ย. 59

นายไพฑูรย ดวงจันทร

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
14,600
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
14,600
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่
1

2

3

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1
1.1 จัดหาวัสดุอปุ กรณสื่อการสอนทัศนศิลป
ดนตรี และนาฏศิลป
กิจกรรมที่ 2 ฝกซอมทักษะและซอมแซม
อุปกรณ
2.1 ฝกทักษะการวาดภาพเพื่อไปแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาค
2.2 ฝกซอมดนตรีหลังเลิกเรียน
2.3 ฝกซอมการฟอนรําหลังเลิกเรียน
2.4 ซอมแซมเครื่องดนตรีที่ชํารุด
กิจกรรมที่ 3
3.1 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

-

-

11,000

11,000

-

3,600

-

3,600

-

-

-

-

รวม

3,600

11,000 14,600

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค)
1.นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
รอยละ 92 มีสุนทรียภาพมีความชื่นชม
เขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูศิลปะ
รอยละ 92

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
- ประเมินความพึงพอใจ
โดยนักเรียน
- รายงานโครงการ
- ประเมินผลจากรางวัลที่
ไดรับ
- แบบปพ.5

เครื่องมือที่ใช
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบรายงานโครงการ
- รูปภาพ เกียรติบัตร ถวยรางวัล
เหรียญตางๆ
- แบบสรุปผลการเรียนกลุม สาระการ
เรียนรูศิลปะของ โรงเรียน

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ จะเปนผูที่มสี ุนทรียภาพ มีความชื่นชม และมีผลงานดาน
ศิลปะ
7.2 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ จะเปนผูที่มสี ุนทรียภาพ ชื่นชม และมีผลงานดานดนตรี
และนาฏศิลป
7.3 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม สาระการเรียนรูศลิ ปะสูงขึ้น
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นายไพฑูรย ดวงจันทร)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศลิ ปะ
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

1 กระดาษถายเอกสาร A4 ยี่หอ
Double A 70 แกรม

งบประมาณ

ระยะเวลาที่
ราคา จํานวน
แหลง
จํานวน ตองการใช
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน งบประมาณ เงิน
2
กลอง

2

500

1,000 เงินอุดหนุน

2 ปากกาไวทบอรด

12

12

25

300

3 หมึกเติมเครื่องปริ๊นทเตอร
ยี่หอ Canon

6

6

250

1,500 เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

ขวด

4 สีน้ํายี่หอ Reeves 18 สี 12 ml

5

5

250

1,250 เงินอุดหนุน

7 ซอมแซมเครือ่ งดนตรี

4

4

900

900

8 ซื้อลิ้นแซ็กโซโฟนอัลโต

2กลอง

2

2,550.-

5,100 เงินอุดหนุน

5

5

185

1,850 เงินอุดหนุน

9 น้ํามันวาลว ใสลูกสูบเครื่องดนตรี
ที่เปนเครื่องเปาโลหะ

ขวด

รวม (หนึ่งหมื่นสี่พันหกรอยบาทถวน)

เงินอุดหนุน

1,000

ภาคเรียนที่ 2
2558และ
ภาคเรียนที่ 1
2559
300 ภาคเรียนที่ 1
2559
1,500 ภาคเรียนที่ 2
2558

1,250 ภาคเรียนที่ 2
2558
3,600 ภาคเรียนที่ 1
2559
5,100 ภาคเรียนที 1
2559
1, 850 ภาคเรียนที่ 1
2559

14,600.-

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
จุดเนน สพฐ.ที่ 1,2,4
ตัวบงชี้ที่ 1,2,3,4,5,6
มาตรฐานที่ 6
ขอที่ 5
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายอิทธิกร อินโองการ
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเ รียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ซึง่ การ
พัฒนาผูเ รียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูทกี่ ําหนดนั้น จะชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมีความสามารถ
เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทักษะการทํางาน ทักษะการจัดการ สามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีจากภูมิปญ
 ญาพื้นบาน ภูมิปญญาไทย และเทคโนโลยีสากลมาใชในการทํางานอยาง
ถูกตอง เหมาะสม คุมคา และมีศีลธรรม คุณธรรม สรางและพัฒนาผลิตภัณฑ หรือวิธีการใหมสามารถ
ทํางานเปนหมูคณะ มีนิสัยรักการทํางาน เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตออาชีพทีส่ ุจริต ตลอดจนมีศลี ธรรม
คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมทีเ่ ปนพื้นฐาน ไดแก ความขยัน ซื่อสัตย ประหยัดอดทน อันจะนําไปสูก าร
เปนผูเรียนทีส่ ามารถชวยเหลือตนเอง และพึง่ ตนเองไดตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดํารงชีวิต
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางเสริมนักเรียนมีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบในการทํางาน
2.2 เพื่อพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนการอนุรักษ สืบทอดภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ในการดํารงชีวิต
2.3 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริตและ หาความรูเ กี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
2.4 เพื่อแจกแจงขอเท็จจริงใหนักเรียนนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภปการศึกษา 2558 จํานวน 752 คน ไดฝกปฏิบัติงานและมี
ผลงานจากการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีวัสดุอุปกรณเพียงพอตอการฝกปฏิบัติงาน
3.2 ดานคุณภาพ
นักเรียนมีความรูความสามารถดานวิชาอาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนดีขึ้นมีผลงานสามารถ
สงเขาประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาคไดดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมครูในกลุมสาระฯและ
มอบหมายหนาที่ทรี่ ับผิดชอบในแตละ
กลุมงาน
1.2 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
กลุมสาระคัดกรองนักเรียนตามคะแนน
ผลสัมฤทธิส์ าระการงาน
1.3 คัดตัวแทนนักเรียนที่มีทกั ษะฝมือ
ทั้ง 5 งานเพื่อเตรียมความพรอม
1.4ติดตอวิทยากรทีจ่ ะมาใหความรู
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 เตรียมวัสดุอปุ กรณในการฝก
ปฏิบัติแตละงานใหมีความพรอม
2.2 ประชาสัมพันธเสียงตามสาย
2.3รับสมัครทีมทีส่ นใจเขารวมการ
แขงขันคัดเลือกเปนตัวแทนโรงเรียน
เขารวมงานศิลปหัตถกรรมฯป2558
2.4 ดําเนินการฝกซอมนักเรียนแตละ
กลุมใหมีทกั ษะคลองแคลว
2.5 จัดสถานที่ดําเนินการอบรม
3. ขั้นประเมินผล
-รวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจ
-สรุปประเมินผลรายงานการทํา
กิจกรรม

เปาหมาย
ระยะเวลา
คณะครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา กลุมสาระ
การงานอาชีพ
ก.ค.58
และ
เทคโนโลยีร.ร.วิไล
เกียรติอปุ ถัมภ

คณะครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา กลุมสาระ
ต.ค.58 - ก.ย.59
การงานอาชีพ
และ
เทคโนโลยีร.ร.วิไล
เกียรติอปุ ถัมภ
คณะครูและ
บุคลากรทางการ ก.ย.59
ศึกษา กลุมสาระ
การงานอาชีพ
และ
เทคโนโลยีร.ร.วิไล
เกียรติอปุ ถัมภ

ผูรับผิดชอบ

คณะครูในกลุมสาระฯ

คณะครูในกลุมสาระฯ

คณะครูในกลุมสาระฯ

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
16,220
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
16,220
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอ คาใช คาวัสดุ
บแทน สอย

1 กิจกรรมที่ 1
1.1 สงเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
การงานอาชีพละเทคโนโลยี ( สาระการดํารงชีวิตและ
ครอบครัวซึง่ ประกอบดวย 5 งาน คืองานบาน,งานเกษตร
งานชาง,งานประดิษฐ,งานธุรกิจ )
1.2 สงเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คอมพิวเตอร
1.3 พัฒนาศักยภาพงานอาชีพสูอาเซียน โดยใชการสื่อสาร
ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2 กิจกรรมที่ 2
3.1 นํานักเรียนศึกษาแหลงเรียนรูงานอาชีพในทองถิ่นเพื่อ
กระตุนใหนกั เรียนรักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอ อาชีพ
สุจริต
2.2 เปดโลกทัศนผเู รียนในงานธุรกิจอาชีพแบบครบวงจร
2.3 อบรมงานอาชีพเฉพาะอยาง
รวม

รวม

10,220

10,220

5,000

1,000

6,000

5,000

11,220

16,220

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ตามวัตถุประสงค)
1.เพื่อสรางเสริมนักเรียนมีความ
เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด
รอบคอบในการทํางาน
2.เพื่อพัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของตน การอนุรักษ สืบทอด
ภูมิปญญาทองถิ่น นําหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช ในการดํารงชีวิต
3.นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตออาชีพ
สุจริตและ หาความรูเกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนสนใจ
4. เพื่อแจกแจงขอเท็จจริงให
นักเรียนนําเทคโนโลยีมาใชในการ
เรียนรูไดอยางเหมาะสม

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช

สอบถาม / สัมภาษณ
แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน
สอบถาม / สัมภาษณ
แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน

แบบประเมินโครงการ /แบบ
ประเมินกิจกรรม

สอบถาม / สัมภาษณ
แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน
สอบถาม / สัมภาษณ
แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน

แบบประเมินโครงการ /แบบ
ประเมินกิจกรรม

แบบประเมินโครงการ /แบบ
ประเมินกิจกรรม

แบบประเมินโครงการ /แบบ
ประเมินกิจกรรม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนมีทักษะในการจัดการและทํางานไดสําเร็จอยางมีคุณภาพและภูมิใจในผลงานของตน
7.2 นักเรียนภูมิใจในการอนุรักษ สืบทอดภูมิปญ
 ญาทองถิ่น นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดํารงชีวิต
7.3 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริตและ หาความรูเ กี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
7.4 นักเรียนสามารถพัฒนางานและนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นายอิทธิกร อินโองการ)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558)
ที่

ทรัพยากรโครงการ
รายการ
จํานวน
หนวย

1

ปากกาเคมี Horse

1โหล

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

หมึกเติม
1 กลอง
กระดาษ A4
1 กลอง
ปกแผนใส ขนาดA4
2 หอ
หมึกพิมพ Cannon 4 สี
4ขวด
กาวลาเท็กซ 32 ออนซ ตรามา 1 กระปุก
กรรไกรตัดกระดาษตรามา
4 อัน
น้ํามันใสกรรไกรตัดหญา
2 ขวด
ใบมีดคัดเตอรใหญ
1 หอ
ลวดเย็บกระดาษ MaxHD-10 1 กลอง
แผนCD เก็บขอมูล
1 กลอง
แก็สหุงตม
2 ถัง
จอบขุดดิน
3ดาม
รวม (หาพันหารอยเกาสิบหาบาทถวน)

ราคา
ตอหนวย
195
90
900
300
200
70
60
100
100
200
400
450
300

จํานวน
เงิน

งบประมาณ
แหลง
จํานวน ระยะเวลา
งบประมาณ เงิน ที่ตองการ
ใช

195 (/)เงิน
งบประมาณ
90
900
600
800
70
240
200
100
200
400
900
900
5,595

พ.ย. 58

5,595

หมายเหตุ: ทรัพยากรที่ใชในโครงการสงเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การงานอาชีพฯ

ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559)
ที่

ทรัพยากรโครงการ
รายการ
จํานวน
หนวย

1

ปากกาเคมี Horse

2โหล

2
3
4
5
6
7

กระดาษ A4
1 กลอง
หมึกพิมพ Cannon 4 สี
4ขวด
หมึกเติมเลเซอร
1 ตลับ
กระดาษกาวสองหนา
5 มวน
เกลือเม็ดแปรรูปอาหาร
2 ถุง
พิมพทําขนมวุน(รูปแฟนชี่)
1 ชุด
รวม (หกพันหกรอยยี่สิบหาบาทถวน)

ราคา
ตอหนวย
195
900
200
980
60
105
1,045

จํานวน
เงิน

งบประมาณ
แหลง
จํานวน ระยะเวลา
งบประมาณ
เงิน ที่ตองการ
ใช

390 (/)เงิน
งบประมาณ
900
800
980
300
210
1,045
4,625

พ.ค.59

4,625

หมายเหตุ: ทรัพยากรที่ใชในโครงการสงเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การงานอาชีพฯ

ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

ระยะเวลาที่
จํานวน ราคา จํานวน
แหลง
จํานวน ตองการใช
หนวย ตอหนวย เงิน งบประมาณ เงิน

1 คาน้ํามันยานพาหนะเดินทางไปเปด
โลกทัศน โดยรถยนตของโรงเรียน

4

2 คาเอกสารที่เกี่ยวของในการทํา
กิจกรรม

-

1,250 5,000
บาท/ลิตร

5,000

1,000

1,000

-

รวม (หกพันบาทถวน)
หมายเหตุ : ทรัพยากรที่ใชในโครงการ เปดโลกทัศนงานธุรกิจอาชีพ สูตลาดอาเซียน

6,000

พ.ค.-ก.ย.
59

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ศูนยเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
จุดเนน สพฐ.ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2
มาตรฐานที่ 2,14
ขอที่ 2
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางปภาวี บัญฑิต
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไดแกเงื่อนไขความรู เงื่อนไขคุณธรรม มีความรอบรูเกี่ยวกับ วิชาการตางๆ
ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน ความรอบคอบทีจ่ ะนําความรูเ หลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพือ่ ประกอบการ
วางแผน และความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิตและมีความตระหนักในคุณธรรม
มีความซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญ
 ญาในการดําเนินชีวิตก็จะงายขึ้นในการนําไป
ประยุกตใชเปนแนวทางปฏิบัติ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภมกี ารพัฒนาผูเ รียนทีส่ มดุลและยั่งยืน พรอมรับตอ
การเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยีและจะนําไปสู
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ รียน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกวิธีทั้งภาคความรูและภาคปฏิบัติ
2.2 เพื่อใหนักเรียนสามารถนําความรูและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพรในชุมชนได
2.3 เพื่อนักเรียนเกิดความตระหนักในหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 เพื่อนําวิธีการทําการเกษตรแบบพอเพียงสูก ารปฏิบัติ
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภปการศึกษา 2558จํานวน762 คน ไดรับความรูดานการเกษตร
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 ดานคุณภาพ
1) ครูและนักเรียนไดมีศูนยการเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
2) บุคลากรจากหนวยงานและองคกรตางๆมีความพึงพอใจในการใหบริการงานศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง

4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน

เปาหมาย
ระยะเวลา
1. ขั้นเตรียมการ
ครูกลุม สาระการ 1-30 พ.ย.2558
ประชุมวางแผนจัดทําโครงการ
งานอาชีพและ
ครูกลุม สาระ
แตงตั คณะกรรมการดําเนินงาน
สังคมศึกษา
เสนอ ขออนุมัติโครงการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรมทุกคน
ครูกลุม สาระการ พ.ย.25582. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
ถึง ส.ค.2559
กิจกรรมที1่ .ดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรู งานอาชีพและ
ครูกลุม สาระ
ทําไวนิลภาพแสดงผลงาน และปฏิบัติ
สังคมศึกษา
กิจกรรม การทําปุยหมักชีวภาพ,ทําน้ํายา
ศาสนาและ
ลางชามและน้ํายาซักผา
กิจกรรมที่ 2.ปลูกพืชผักในดิน/พืชไรดิน วัฒนธรรมทุกคน
กิจกรรมที่ 3. การอบรมการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและดูงานการ
ทัศนศึกษางานเศรษฐกิจพอเพียง
3. ขั้นประเมินผล
ครูกลุม สาระการ 10–15 ก.ย.
2559
สรุปผลการดําเนินงาน
งานอาชีพและ
ครูกลุม สาระ
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรมทุกคน

ผูรับผิดชอบ
นางปภาวี บัณฑิต
นายอิทธิกร อินโองการ

นางปภาวี บัณฑิต
นายอิทธิกร อินโองการ

นางปภาวี บัณฑิต
นายอิทธิกร อินโองการ

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
12,180
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
12,180
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1

กิจกรรมที1่ . พัฒนาแหลงเรียนรู
ทําไวนิลภาพแสดงผลงาน และปฏิบัตกิ ิจกรรม
การทําปุยหมักชีวภาพ,ทําน้ํายาลางชามและ
น้ํายาซักผา
กิจกรรมที่ 2.ปลูกพืชผักในดิน/พืชไรดิน

2
3

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
3,000

3,000

2,000
4,180

2,000
4,180

3,000

3,000

12,180

12,180

กิจกรรมที่ 3. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และดูงานการทัศนศึกษางาน
เศรษฐกิจพอเพียง
รวม

รวม

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

วิธีการประเมิน/เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช

แบบสอบถาม ,แบบประเมิน
โครงการ

แบบสอบถามแบบประเมิน
โครงการ

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนมีความรูเ รือ่ งเศรษฐกิจพอเพียงที่ถกู วิธีทั้งภาคความรู
7.2 นักเรียนมีความรูนําวิธีการทําการเกษตรแบบพอเพียงสูก ารปฏิบัติได
7.3 นักเรียนนําความรูและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพรในชุมชนได
7.4 นักเรียนมีความตระหนักในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางปภาวี บัญฑิต)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหนาศูนยเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียง
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

1 กิจกรรมที1่ (3,000บาท)
กระดาษA4
หมึกปริ้นงาน
เมล็ดพันธุผัก

งบประมาณ

ราคา
จํานวน หนวย ตอ
หนวย

จํานวน
แหลง
จํานวน
เงิน งบประมาณ เงิน
เงินอุดหนุน

ระยะเวลาที่
ตองการใช

1
2
50

รีม 100
หลอด 200
ซอง 20

100
400
1,000

พ.ย.58
พ.ย.58
พ.ย.58

ปายไวนิลภาพแสดงผลงาน

1

แผน 500

500

พ.ย.58

วัตถุดิบผลิตน้ํายาลางชาม

2

ชุด 200

400

พ.ย.58

วัตถุดิบผลิตน้ํายาลางชาม

2

ชุด

300

600

พ.ย.58

สารอาหารของพืชไฮโดรนิค

5

ชุด

620

3,100

ธ.ค.58

เครื่องปมน้ําขนาดเล็ก

1

ชุด

550

550

ธ.ค.58

ถวยปลูก

50 แผน

25

1,250

ธ.ค.58

วัสดุปลุก

1

ชุด

700

700

ธ.ค.58

จอบ

2

อัน

300

600

ธ.ค.58

กระดาษA4

2

รีม

130

260

มิ.ย.59

ปายไวนิลงานอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร

1

ปาย

500

500

มิ.ย.59

เอกสารประกอบการอบรม

50 ฃุด

10

500

มิ.ย.59

กระดาษทําเอกสารแผนพับ

2

รีม

110

220

มิ.ย.59

เมล็ดพันธุผักสลัด

2

กระปอง 500

1,000

มิ.ย.59

คาตนกลาตนไม

10 ตน

500

มิ.ย.59

2 กิจกรรมที่ 2 (6,180 บาท)

3 กิจกรรมที่ 3 (3,000บาท)

50

รวม (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งรอยแปดสิบบาทถวน)

12,180

12,180

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
จุดเนน สพฐ.ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 12
มาตรฐานที่ 5
ขอที่ 1
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
นางอนงค ขีปนวัฒนา
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๖ กําหนดไววาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพือ่ พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทสี่ มบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญ
 ญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ จึงจัดใหมีการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะการใชภาษาของนักเรียน ตามโครงการการเรียนการสอนภาษา ปงบประมาณ 2558 เพื่อใหนักเรียนได
ฝกทักษะการใชภาษาใหเกิดในการติดตอสือ่ สารเปนพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูงและเปนการเตรียมความ
พรอมเพื่อเขาสูอาเซียน เพื่อเรียนรูวัฒนธรรม และกิจกรรมวันสําคัญของเจาของภาษา และเพื่อสงเสริมความ
ตองการของผูเ รียนและเพื่อใหการพัฒนาการศึกษาดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะการใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ในการสื่อสาร
แกนักเรียน
2.2 เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษและภาษาจีนและไดรบั ความรู มี
ประสบการณเกี่ยวกับวัฒนธรรม และกิจกรรมในวันสําคัญของเขาของภาษา
2.3 เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีส่ ูงขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2558 ไดรับการสงเสริมและพัฒนาทักษะ
การใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2558 ผานเกณฑคุณภาพมาตรฐานของ
โรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่โรงเรียนกําหนด

4. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ขั้นตอน

1. ขั้นเตรียมการ
ประชุมครูในกลุมสาระฯ
เพื่อรับทราบนโยบายและเสนอ
โครงการฯ
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 กิจกรรมการใชภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวันเพื่อเตรียมตัว
เขาสูอาเซียน
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 2558
เรียนรูภาษาตาง
ประเทศทุกคน

นักเรียน ม.1-ม.6

ตุลาคม 2558 –
กุมภาพันธ 2559

ผูรับผิดชอบ

นางอนงค ขีปนวัฒนา

ครูในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตาง
ประเทศทุกคน

ธันวาคม 2558
พฤศจิกายน 2558
– มกราคม 2559
ครูในกลุมสาระการ พฤษภาคม 2558
– กุมภาพันธ 2559
เรียนรูภาษาตาง
ประเทศทุกคน
นักเรียน ม.1-ม.6
นักเรียน ม.1-ม.6

มีนาคม 2559
- ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
- คุณลักษณะอันพึง
ประสงค

นางอนงค ขีปนวัฒนา

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
9,750
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
9,750
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1

2
3
4

จําแนกตามหมวดรายจาย

รวม

คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
เพื่อเตรียมตัวเขาสูอาเซียน

-

-

1,000

1,000

กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมวันคริสตมาส

-

-

5,000

5,000

กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมสงเสริมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์

-

-

2,000

2,000

-

-

1,750

1,750

9,750

9,750

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
7.1 นักเรียนไดรบั การพัฒนาทักษะการใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) สามารถใช
ภาษาไดเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน
7.2 นักเรียนไดรบั ประสบการณ มีความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษา และมีความพึงพอใจใน
การเขารวมกิจกรรมทางภาษา
7.3 เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีส่ ูงขึ้นรอยละ 5
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางอนงค ขีปนวัฒนา)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

งบประมาณ

ระยะเวลาที่
ราคา จํานวน
แหลง
จํานวน
ตองการใช
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน งบประมาณ เงิน

รายการ

1 กระดาษสีโปสเตอร 2 หนา

2

โหล

120

240

เงินอุดหนุน

240

พ.ย.58

2 ดอกไมแตงบอรด

10

ชิ้น

40

400

เงินอุดหนุน

400

พ.ย. 58

3 ไวนิลการจัดกิจกรรมตางๆ

1

แผน

360

360

เงินอุดหนุน

360

ธ.ค. 58

ชิ้น

-

4,000 เงินอุดหนุน
5,000

4,000

ธ.ค. 58

5 ของรางวัลวันคริสตมาส
100
รวม (หาพันบาทถวน)

ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

ระยะเวลาที่
ราคา จํานวน
แหลง
จํานวน
ตองการใช
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน งบประมาณ เงิน

2 กระดาษดับเบิล้ เอ 80 แกรม
8
รีม
3 กระดาษเกียรติบัตร A4
3
รีม
4 หมึกเลเซอร HP 1010
1
ชุด
5 ปากกาไวทบอรด Pilot
2 กลอง
6 หมึกปริ้นเตอร canon สีดํา
4 ขวด
7 หมึกปริ้นเตอร canon สีแดง
3 ขวด
8 หมึกปริ้นเตอร canon สีเหลือง
3 ขวด
9 หมึกปริ้นเตอร canon สีน้ําเงิน
3 ขวด
10 ลิขวิดเปเปอร
2 แทง
รวม (สี่พันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน)

150
150
920
240
120
120
120
120
70

1,200
450
920
480
480
360
360
360
140
4,750

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

1,200
450
920
480
480
360
360
360
140

พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมทักษะการเรียนรูภาษาจีน
จุดเนน สพฐ.ที่ 3,5,7,13
ตัวบงชี้ที่ 2,5,6
มาตรฐานที่ 5
ขอที่ 1,4,6
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
นางสาวปยนุช จักรแกว
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
สงเสริมและสนับสนุนการสอนภาษาตางประเทศใหแกนักเรียน เพื่อยกระดับความรู ความสามารถใน
การนํา ความรูจากการพัฒนาสูผ ูเรียน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาให
หลากหลาย การจัดกิจกรรมสอนภาษาจีน เปนกิจกรรมหนึง่ ที่ชวยสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศ ซึ่งเปนภาษาหนึง่ ในประเทศกลุม อาเซียน ทั้งยังเปนการเสริมสรางเจตคติที่ดีใหแกผูเรียน
ในการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ จึงจัดใหมีการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะการใชภาษาของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดฝก ทักษะการใชภาษาในการติดตอสื่อสารเปนพื้นฐานใน
การศึกษาในระดับสูง เพื่อเรียนรูวัฒนธรรม และกิจกรรมวันสําคัญของเจาของภาษา และเพื่อสงเสริมความ
ตองการของผูเ รียนและเพื่อใหการพัฒนาการศึกษาดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค
2.1 นักเรียนรอยละ 92 มีทักษะในการ ฟง พูด อาน เขียน ดานภาษาจีนเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน
2.2 เพื่อใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มองโลกในแงดี และมีจินตนาการ
2.3 เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของกลุมสาระภาษาตางประเทศและ ครูมีการวัดและประเมินผล
ที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเ รียนดวยวิธีการทีห่ ลากหลาย
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนรอยละ 92 สามารถใชสื่อเพื่อฝกทักษะภาษาจีนจากแหลงเรียนรู
2. นักเรียนรอยละ 92 มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง
3.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีแหลงเรียนรูท ี่เอือ้ อํานวยตอการสงเสริมและพัฒนาในดานการศึกษาคนควาเกี่ยว
ภาษาจีน
2. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
3. ครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อเทคโนโลยีทที่ ันสมัยและมีประสิทธิภาพ

4. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
ประชุมครูในกลุม สาระฯ
เพื่อรับทราบนโยบายและเสนอ
โครงการฯ
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 ดําเนินกิจกรรมการจัด
กระบวนการเรียนรูเ พื่อจัดหอง
ภาษาจีน
3. ขั้นประเมินผล
สรุปประเมินผล รายงาน
โครงการฯ

เปาหมาย
ครูในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตาง
ประเทศทุกคน

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2558

นางสาวปยนุช จักรแกว

มีหองเรียน
ภาษาจีน 1 หอง
ใหกับนักเรียน

พฤศจิกายน 2558

ความพึงพอใจ

มีนาคม 2559

นางสาวปยนุช จักรแกว

นางสาวปยนุช จักรแกว

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
4,050
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
4,050
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่
1

2

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
การพัฒนาหองภาษาจีนสูการเรียนรูส ําหรับ
นักเรียน
1.1. จัดทําเอกสารประกอบการเรียนรู
1.2. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับภาษาจีน
1.3 หนังสือภาษาจีน
พัฒนาหองศูนยการเรียนรูภาษาจีน
2.1 จัดบรรยากาศในหองศูนยการเรียนรู
ภาษาจีนใหเอื้อตอการเรียนรู

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

2,500

2,500

1,550

1,550

-

-

-

-

3

กิจกรรมสรุปผลการดําเนินงาน
3.1 ประชุมครู
3.2 สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา
รวม

-

-

-

-

-

-

4,050

4,050

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ตามวัตถุประสงค)
1. นักเรียนไดรบั การพัฒนา
ทักษะการใชภาษา
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรมทางภาษา

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

เครื่องมือที่ใช
1. แบบสอบถาม
2. แบบสอบถาม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนมีทักษะในการ ฟง พูด อาน เขียน ดานภาษาจีนเพื่อสือ่ สารในชีวิตประจํา
7.2 เพื่อใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มองโลกในแงดี และมีจินตนาการ
7.3 เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของกลุมสาระภาษาตางประเทศและ ครูมีการวัดและประเมินผล
ที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเ รียนดวยวิธีการทีห่ ลากหลาย
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวปยนุช จักรแกว)
ตําแหนง ครูอัตราจาง
ครูผสู อนวิชาภาษาจีน
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

1 หมึก
2 พูกันจีน
3 ฟวเจอรบอรด 65*81
4 กระดาษถายเอกสาร A4 80 gm
5 เทปโฟมมวนอยางดี
6 เทปกาวกระดาษ 2 หนา
7 คลิปหนีบกระดาษ No 108
8 ลวดเย็บเบอร 10 Max
9 กระดาษวาว
10 กรรไกรอยางดี 6 นิ้ว
11 เชือกถัก
12 กระดาษโฟโต 130 gm
13 กระดาษชารทสีออน ใหญ
14 โปสเตอรสี 2 หนา
15 ฟวเจอรบอรด 65*81
16 หนังสือพูดจีนกลาง
17 เรียนภาษาจีนกลางเบื้องตน
18 หนังสือภาษาจีน
19 กระดาษเขียนพูกันจีน
20 กยางลบดินสอspako
21 โปรเตอรสี 2 หนา
รวม

งบประมาณ

ระยะเวลา
ราคา จํานวน
แหลง
จํานวน ที่ตองการ
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน งบประมาณ เงิน
ใช
10
30
10
2
2
3
3
1
10
4
50
1
8
6
6
1
1
2
20
2
3

เลม
เมตร
แผน
รีม
มวน
มวน
กลอง
โหล
แผน
อัน
เมตร
หอ
แผน
แผน
แผน
เลม
เลม
เลม
แผน
กอน
แผน

20
10
35
150
135
55
55
96
5
55
5
250
10
16
35
210
199
180
250
4
7

200
300
350
300
270
165
165
96
50
220
250
250
80
96
210
210
199
360
250
8
21
4,050

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

200
300
350
300
270
165
165
96
50
220
250
250
80
96
210
210
199
360
250
8
21
4,050

พ.ย. 58
พ.ย. 58
พ.ย. 58
พ.ย. 58
พ.ย. 58
พ.ย. 58
พ.ย. 58
พ.ย. 58
พ.ย. 58
พ.ย. 58
พ.ย. 58
พ.ย. 58
พ.ย. 58
พ.ย. 58
พ.ย. 58
พ.ย. 58
พ.ย. 58
พ.ย. 58
พ.ย. 58
พ.ย. 58

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
จุดเนน สพฐ.ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 11
มาตรฐานที่ 11
มาตรฐานที่ 2 (มาตรฐานการเรียนรวม)
ขอที่ 1
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) กลุมบริหารงานวิชาการ
นางอุมาวรรณ สงางาม
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
นโยบายของสํ านัก งานคณะกรรมการ การศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน และสํ า นัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษาเขต 37 ไดสงเสริมใหมีการจัดการเรียนรวมแกนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษดานตางๆ
เพื่อสอดคล องตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพระราชบั ญญัติก ารจั ด
การศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับการบริการทางการศึกษาสําหรับคนพิการ รวมทั้งสนับสนุน
โครงการเพื่อสิทธิ์ท างการศึก ษาของคนพิการ รวมทั้งสงเสริมและพั ฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่
สอดคลองกับความจําเปนของผูเรียน และไดคัดเลือกใหโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเปนโรงเรียนตนแบบการ
เรียนรวม (Inclusive schools)
ดังนั้นโรงเรี ยนวิไลเกียรติอุป ถัม ภจึ งไดตระหนักถึงบทบาท ภาระหนาที่ที่ สําคัญ ยิ่ง นี้ ในการที่จ ะ
สงเสริมใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดเรียนรวมกับนักเรียนปกติไดอยางมีความสุข จึงไดจัดทําโครงการ
ขึ้นเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนพิการ ใหนักเรียนพิการเรียนรวมไดรับสิ่ ง
อํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลือทางการศึกษา(คูปองการศึกษา) ตลอดจนการพัฒนาองค
ความรู เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ กระบวนการจัดการเรียนการสอนแกครูและบุคลากรในโรงเรียน ใหมีความรู
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนพิการเรียนรวมไดพัฒนาความรูความสามารถตาม
ศักยภาพของตนเองใหดียิ่งขึ้นไป และอยูในสังคมอยางมีความสุข
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษกระบวนการจัดการเรียนรวมใหกับครูและ บุคลากร
ในโรงเรียนใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใหกบั นักเรียนพิการเรียนรวม
2.2 เพื่อใหนักเรียนพิการเรียนรวมไดรับการพัฒนาตามศักยภาพของแตละคนอยางเหมาะสม และ
ตอเนื่อง
2.3 เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรเผยแพรนําเสนอผลการดําเนินงานการจัดการเรียนรวม และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับเครือขายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพิเศษ

3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1. ครูและบุคลากรโรงเรียนที่มีนักเรียนพิการเรียนรวม จํานวน 60 คน เขารับการอบรมดานองค
ความรูเกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพและการจัดระบบการบริหารการจัดการเรียนรวม
2. มีสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการความชวยเหลือทางการศึกษารอย 80 ของนักเรียนที่มี
ความตองการพิเศษ
3.2 ดานคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรมีองคความรูและมีการนําเสนอผลงานเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ สามารถจัด
กระบวนการเรียนการสอนใหกบั นักเรียนพิการเรียนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนพิการเรียนรวมบรรลุผลการเรียนรูตามแผนจัดการเรียนรูร ายบุคคล
3. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผน
ปฏิบัติงาน
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 กิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรและการ
จัดระบบการบริหารการจัดการ
เรียนรวม
2.2 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน
ใหพรอมเปนศูนยบริการทาง
การศึกษาพิเศษ
2.2 กิจกรรมการจัดซื้อ / จัดหา
สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกและ
บริการความชวยเหลือทาง
การศึกษาใหกบั นักเรียนเรียน
รวม

เปาหมาย
คณะผูบริหาร
คณะกรรมการปฏิบัติ
หนาที่งานการศึกษา
พิเศษเรียนรวม

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

นางอุมาวรรณ สงางาม
น.ส.จันจิรา ฝนหลี และ
คณะกรรมการปฏิบัติ
มี.ค.59
หนาที่งานการศึกษา
มี.ค.- เม.ย.59 พิเศษเรียนรวม
ต.ค.58

คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียน
วิไลเกียรติอปุ ถัมภ

มิ.ย.59

นักเรียนระดับชั้นม.1-6
คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียน
วิไลเกียรติอปุ ถัมภ,

พ.ค.- ก.ย.59

นางอุมาวรรณ สงางาม
น.ส.จันจิรา ฝนหลี และ
คณะกรรมการปฏิบัติ
หนาที่งานการศึกษา
พิเศษเรียนรวม

ขั้นตอน
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ
(แบบประเมินโครงการ)
3.2 ประเมินความพึงพอใจ
(แบบประเมินความพึงพอใจ)
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร
(รายงานผลการดําเนินงาน)

เปาหมาย

ระยะเวลา

คณะครูบุคลากรทาง
การศึกษาและนักเรียน
เรียนรวมโรงเรียนวิไล
เกียรติอปุ ถัมภ
กลุมงานการศึกษา
พิเศษ

ก.ย. 59

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการฝาย
ติดตาม สรุป และ
ประเมินผล

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
2,500
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
2,500
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1

กิจกรรมที่ 1
- กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและการ
จัดระบบการบริหารการจัดการเรียนรวม
กิจกรรมที่ 2
- กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนใหพรอมเปน
ศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ
กิจกรรมที่ 3
- กิจกรรมการจัดซือ้ จัดหา สื่อ และสิ่งอํานวยความ
สะดวก และบริการความชวยเหลือทางการศึกษา
ใหกับนักเรียนเรียนรวม
กิจกรรมที่ 3
ติดตามประเมินผล
- ประเมินโครงการ
- ประเมินความพึงพอใจ
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
รวม

2
3

3

4

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบ คาใช คาวัสดุ
แทน
สอย

รวม

1,000

1,000

1,500

1,500

2,500

2,500

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค)
ไดรับการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารการจัดการเรียนรวม
มีสื่อและสิง่ อํานวยความสะดวกใน
การบริการชวยเหลือทางการศึกษา
ของนักเรียนพิการเรียนรวมไดตาม
ความตองการและเหมาะสม

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
การสังเกต การสัมภาษณ
การสอบถาม
การสังเกต การสัมภาษณ
การสอบถาม

เครื่องมือที่ใช
แบบสังเกต แบบสัมภาษณ
แบบสอบถาม
แบบสังเกต แบบสัมภาษณ
แบบสอบถาม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาความรูเ กี่ยวกับการศึกษาพิเศษกระบวนการ
จัดการเรียนรวมใหมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
7.2 นักเรียนเรียนรวมสามารถบรรลุผลการเรียนรูตามแผนจัดการเรียนรูร ายบุคคลในการพัฒนาการ
เรียนรูตามศักยภาพของตนเองอยางเหมาะสมและตอเนือ่ ง
7.3 โรงเรียนพรอมเปนศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ ที่เปนศูนยการเรียนรู เปนเครือขายการเรียนรู
เปนศูนยรวมสื่อ อุปกรณ ตัวอยางการทํางานทีม่ ีประสิทธิภาพ และใหบริการกับโรงเรียนเครือขายและโรงเรียน
อื่นๆ ในพื้นที่
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางอุมาวรรณ สงางาม)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหนางานการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

จํานวน หนวย

ราคา จํานวน
ตอหนวย เงิน

ระยะเวลา
แหลง
จํานวน ที่ตองการ
งบประมาณ เงิน
ใช

1 กระดาษ A4

10

รีม

120

1,200 ( ) เงินอุดหนุน

2 แฟมแบบมีหวง

8

อัน

50

400

3 หมึกเติมเครื่องพิมพ cannon
น้ําเงิน 1, แดง 1, เหลือง 1, ดํา
2
4 แผน CD - R

4

ขวด

100

400

10

แผน

10

100

5 แผนฟวเจอรบอรด

4

อัน

25

100

6 กระดาษการดสี A4 ทําปก
2
รีม
(คละสี)
รวม ( สองพันหารอยบาทถวน )

150

300
2,500

ปงบประ
มาณ
2558

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาระบบงานแนะแนว
จุดเนน สพฐ.ที่ 6
ตัวบงชี้ที่ 1,2,3
มาตรฐานที่ 1,2,3,4,6
ขอที่ 1,2,3
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานแนะแนว กลุมบริหารงานวิชาการ
นางเรณู บัตริยะ
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

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 แตทางหองแนะแนวมีคอมพิวเตอรที่มี
ประสิทธิภาพเวลาสมัครโควตา สมัครสอบ หาขอมูลความรูในอินเทอรเน็ต ขาดแคลนโตะ เกาอี้ เครื่องทํา
ความรอน เย็น เพื่ออํานวยความสะดวกแกครู บุคลากร และการตอนรับแขก นอกจากนี้ยงั ตองจัดซือ้ จัดหา
และจัดทําขอมูลดานการศึกษา อาชีพ และการปรับตัวใหเปนปจจุบันเพื่อบริการนักเรียนทัง้ ในคาบกิจกรรม
แนะแนวและหองแนะแนว รวมทั้งเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อสรุปและประเมินผล ดังนั้นจึงจําเปนตองมี
หนังสือ เอกสาร คูมือ แบบทดสอบ ซีดี และอื่น ๆ ที่เกีย่ วกับดานการศึกษา อาชีพ และการปรับตัวของ
นักเรียน รวมทั้งโตะ เกาอี้ เพื่อใหนกั เรียนเห็นคุณคาของงานแนะแนวและมาใชบริการเพิ่มขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อนักเรียนรูจ ัก เขาใจและเห็นคุณคาในตนเอง กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
2.2 เพื่อใหนักเรียนมีทักษะการคิดอยางสรางสรรค คิดเปนระบบ กําหนดเปาหมาย คาดการณ
ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
2.3 เพื่อนักเรียนใชหองแนะแนวเปนแหลงเรียนรูในการแสวงหาขอมูลดานการศึกษาตอ อาชีพและ
บริการเงินใหกูยมื เพือ่ การศึกษาทีร่ วดเร็ว ทันสมัยตอเหตุการณปจจุบัน
2.4 เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ อาชีพสุจริตและหาความรูเ กี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
2.5 เพื่อครูมเี ครื่องมือในการจัดกิจกรรมแนะแนวไดหลากหลาย
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภทุกคน

3.2 ดานคุณภาพ
1. ครูและนักเรียนมีเอกสาร คูมือประกอบการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีอยางเพียงพอ
2. มีระบบสารสนเทศทีป่ ระสิทธิภาพสูง โตะ เกาอี้ ไวบริการนักเรียน เครื่องทําความรอน เย็น
บริการครู บุคลากรทางการศึกษา และการตอนรับแขก
3. นักเรียนเห็นคุณคาของกิจกรรมแนะแนวและสนใจเรียนแนะแนวเพิ่มขึ้น
4. หองแนะแนวเปนแหลงเรียนรู บริการดานการศึกษา อาชีพ และการใหคําปรึกษาดานสวน
ตนและสังคมแกนักเรียนและผูท ี่เกี่ยวของ
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
เปาหมาย
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผน
ปฏิบัติงาน
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)

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

สิงหาคม 2558

นางเรณู บัตริยะ

ตลอด
ปงบประมาณ

นางเรณู บัตริยะ
นางเพียงเพ็ญ กาศวิลาศ

กันยายน 2559

นางเรณู บัตริยะ
นางเพียงเพ็ญ กาศวิลาศ

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
24,300
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
24,300
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1

กิจกรรมที่ 1
1.1 พัฒนาแหลงเรียนรูท างการแนะแนว
1.2 สงเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้น
เรียน
1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแนะแนว
กิจกรรมที่ 2
2.1 อบรมพัฒนาบุคลากร
รวม

2

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
7,000
1,000
16,300

7,000
1,000
16,300

24,300

24,300

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค)
มีการดําเนินงานตามเปาหมาย

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
สังเกต
สัมภาษณ
สํารวจ

รวม

เครื่องมือที่ใช
แบบบันทึกการสังเกต
แบบบันทึกการสัมภาษณ
แบบสํารวจ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนรูจ ัก เขาใจและเห็นคุณคาในตนเอง กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
7.2 นักเรียนมีทักษะการคิดอยางสรางสรรค คิดเปนระบบ กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ
แกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
7.3 นักเรียนสามารถใชหองแนะแนวเปนแหลงเรียนรูในการแสวงหาขอมูลดานการศึกษาตออาชีพ
และบริการเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
7.4 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริตและสามารถแสวงหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
7.5 เพื่อครูมเี ครื่องมือในการจัดกิจกรรมแนะแนวไดหลากหลาย
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางเรณู บัตริยะ)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ
หัวหนางานแนะแนว
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

จํานวน

พัฒนาแหลงเรียนรูทางการแนะแนว
1 โตะญี่ปุน
5
2 กระดาษสีหนา
2
เดียว
3 หมึกเติมcannon
2
ดํา
4 เครื่องทําความ
1
เย็น-รอน

หนวย

งบประมาณ
ราคา จํานวน
ตอหนวย เงิน

แหลง
งบประมาณ

ระยะเวลาที่
จํานวน ตองการใช
เงิน

ตัว
โหล

400
150

2,000
300

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

2,000 ไตรมาส1-2
300 ไตรมาส1-2

ขวด

150

300

เงินอุดหนุน

300 ไตรมาส3-4

เครื่อง

4,400

4,400

เงินอุดหนุน

4,400 ไตรมาส3-4

สงเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน
1 กระดาษ A4 80G
2
ริม
2 กระดาษ A4 70G
2
รีม
3 ปากกาไวทบอรด
6
ดาม
4 กระดาษบรูฟ
3
โหล
5 ปากกาเคมี
1
กลอง
พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแนะแนว
1 เครื่อง
1
เครื่อง
คอมพิวเตอร
2 Lan Hub GB 5
1
ชุด
port
2
กลอง
3 หมึกเติม
Hp Laser Jet
1102

รวม

7,000
300
240
120
210
130
1,000

150
120
20
70
130

300
240
120
210
130

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

14,000

14,000

เงินอุดหนุน

14,000 ไตรมาส1-2

500

500

เงินอุดหนุน

500 ไตรมาส1-2

900

1,800

เงินอุดหนุน

1,800 ไตรมาส3-4

รวม
รวม (สองหมื่นสี่พันสามรอยบาทถวน)

16,300
24,300

ไตรมา1-2
ไตรมาส3-4
ไตรมาส1-2
ไตรมาส3-4
ไตรมาส3-4

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ขยายโอกาสทางการศึกษา
จุดเนน สพฐ.ที่ 6
ตัวบงชี้ที่ 7
มาตรฐานที่ 5
ขอที่ 5
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานแนะแนว กลุมบริหารงานวิชาการ
นางเพียงเพ็ญ กาศวิลาศ
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

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 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ
1.3 ประชุมครูทเี่ กี่ยวของกับ
การแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการ
1.4 มอบหมายหนาที่
รับผิดชอบ
1.5 จัดเตรียมเอกสารและ
พาหนะ
1.6 แจงกําหนดการโรงเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ
1.7 จัดทําแผนพับและไวนิล
ประชาสัมพันธ

เปาหมาย

2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 ดําเนินประชาสัมพันธ
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ
รวบรวมขอมูล ปญหา ที่ไดจาก
การรับสมัคร
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร

โรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

20 ก.ย. 2558
5 ม.ค. 2559

นางเพียงเพ็ญ กาศ
วิลาศ
นางเรณู บัตริยะ

6 ม.ค. 2559

10 ม.ค. 2559
10 ม.ค.2559

ม.ค- กพ.
2559
3 มีนาคม
2559

นางเพียงเพ็ญ กาศ
วิลาศ
นางเรณู บัตริยะ
นางเพียงเพ็ญ กาศ
วิลาศ
นางเรณู บัตริยะ

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
10,000
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
10,000
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่
1

2

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 การแนะแนวนักเรียนในพื้นที่
บริการ
1.1 กระดาษสี
1.2 กระดาษA4 70 G
1.3 ไวนิล
1.4 คาจาเหมาอาหารและเครื่องดื่ม
1.5 คาของที่ระลึกร.ร. 21 ร.ร.

จําแนกตามหมวดรายจาย (กพร.)
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

1,050

500
360
690
7,400
1,050

2,600

10,000

500
360
690
7,400

กิจกรรมที่ 2 แนะแนวสัญจร(ร.ร.ที่ไมไดมา
วอ.)
รวม

7,400

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วัตถุประสงค)
จํานวนนักเรียนโรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการศึกษาตอเพิ่มขึ้น

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
สอบถาม

เครื่องมือที่ใช
แบบบันทึกจํานวนนักเรียนใน
เขตพื้นที่บริการที่ศึกษาตอ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนที่สําเร็จชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษาตอได
เหมาะสมกับตนเอง
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ กาศวิลาศ)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ
งานแนะแนว
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งานแนะแนวสัญจร
1 กระดาษสี(แผนพับแนะแนว
สัญจร)
2 กระดาษA4 70 G

งบประมาณ

ระยะเวลา
ราคา จํานวน
แหลง
จํานวน
ที่ตองการ
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน งบประมาณ เงิน
ใช
4

ริม

125

500

งบกพร.

3

รีม

120

360

งบกพร.

3 ไวนิล
4 คาจางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม

1
370

ผืน
ชุด

690
20

690
7,400

งบกพร.
งบกพร.

5 คาของที่ระลึกร.ร.

21

ชุด

50

1,050

งบกพร.
รวม

รวม (หนึ่งหมื่นบาทถวน)

500 มกราคม
59
360 มกราคม
59
690 มค.-กพ.59
7,400 มค-กพ.59
1,050 มค-กพ.59
10,000
10,000

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
จุดเนน สพฐ.ที่ 5
ตัวบงชี้ที่ 3
มาตรฐานที่ 3
ขอที่ 1,5
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานหองสมุดโรงเรียน กลุมบริหารงานวิชาการ
นางสาวดรินญา ขยายเสียง
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
ทักษะการอาน การเขียน และการแสวงหาความรูดวยตนเอง เปนจุดเนนทีจ่ ําเปนตอง
พัฒนา ผูเรียนตองมีนสิ ัยรักการอาน อันจะทําใหเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค การอานเปนเครื่องมือสําคัญ
และพื้นฐานในการเรียนรูของผูเ รียนไดดี การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อให
ผูเรียนเปนผูท ี่ใฝรู ใฝเรียน และไดมีทกั ษะแสวงหาความรู มีสวนรวมในการคิด การคนควา หาความรู ให
โอกาสฝกปฏิบัติและเรียนรูดวยตนเอง ดังนั้นหองสมุดซึ่งเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียน ควรตองมีกจิ กรรมและ
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสม ตอการเรียนรูของผูเรียนและชุมชน ตลอดจนการจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม
ที่ดี ตอบสนองความตองการของผูใชบริการ อันจะทําใหผเู รียน และชุมชน สามารถนําความรูที่ไดนําไปใช
พัฒนาตนเอง ทั้งดานการเรียนเพื่อศึกษาตอ และในการดํารงชีวิตประจําวัน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหหอ งสมุดเปนแหลงเรียนรูที่มีความพรอมในการใหบริการบุคลากร ผูเรียน และชุมชน
2.2 เพื่อใหมีกจิ กรรมสงเสริมการอาน พัฒนาการอานของนักเรียนตลอดปการศึกษา 2559
นักเรียนสนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ รอบตัว ใชหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ ทั้งในและนอก
สถานศึกษา
2.3 เพื่อใหนักเรียนพัฒนาตนเองมีความคิดสรางสรรค และไดแสดงความสามารถ ศักยภาพ ของ
ตนเองอยางอิสระ และอนุรักษภูมปิ ญญาทองถิ่น
2.4 เพื่อใหนักเรียนรูจักใชเวลาวาง ใหเกิด ประโยชน รูจ ักแหลงเรียนรูทงั้ ในและนอกสถานศึกษา
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ทุกคน, ครูและชุมชนใชบริการ
หองสมุดเพิ่มขึ้น
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ มีทักษะการใชหองสมุดและศึกษาคนควาแสวงหาความรูดวย
ตนเอง พัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ ง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

4. วิธีดําเนินการ
กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 สํารวจความตองการสื่อ/อุปกรณการ
เรียนการสอนและเอื้อตอการจัดกิจกรรม
1.2 บันทึกขอความตามเสนอผูอ ํานวยการ
เพื่อขอดําเนินการ

2. ขั้นดําเนินการ
2.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม
2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
2.3 ประชาสัมพันธใหครูผสู อนและนักเรียนให
เขาใจรายละเอียดของกิจกรรม
2.4 กําหนดเวลา สถานที่ใหนักเรียนสงผลงาน
2.5 ดําเนินการประกวดตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กําหนด
2.6 ประกาศผลและมอบรางวัล
3. ขั้นการติดตามประเมินผล
3.1 สรุปและรายงานผลการดําเนิน
โครงการ

เปาหมาย
-ทราบความตองการใน
การใชสื่ออุปกรณและ
สื่อเพือ่ การคนควา
-ไดสื่อ/อุปกรณเพื่อ
การคนควาอยาง
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ
-จัดเก็บขอมูล
สารนิเทศ/สถิติการใช
แหลงเรียนรูเปน
ปจจุบันและถูกตอง

ระยะเวลา
ก.ค. 58

-นักเรียนไดรวม
กิจกรรมสงเสริมการ
อานอยางหลากหลาย
-นักเรียน ครู และ
ชุมชนรูจักใชแหลง
เรียนรูเพื่อพัฒนา
ตนเอง มีทกั ษะ
แสวงหาความรู
แกปญหาในการเรียน
การสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
-ครู นักเรียนไดรบั
ความพึงพอใจการใช
บริการหองสมุดแหลง
เรียนรู

ต.ค. 58
- ก.ย. 59

30 ก.ย. 59

ผูรับผิดชอบ
นส.ดรินญา
และคณะ

นส.ดรินญา
และคณะ

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
………32,400….……….บาท จําแนกเปน
(  ) เงิน อุดหนุนรายหัว
………32,400….…… ..บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….………………..บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….………………..บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

จําแนกตามหมวดรายจาย
กิจกรรมและรายละเอียดการใช
งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 1
1.1จัดหา สือ่ /วัสดุอุปกรณเพือ่ พัฒนา
หองสมุดแหลงเรียนรู และสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุสิ้นเปลือง,ซอมบํารุงอุปกรณ
ภายในหองสมุด,ปรับปรุงภูมิทัศน
กิจกรรมที่ 2
2.1 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
(หนังสือคูมือเตรียมสอบ/หนังสือสงเสริม
การอานสําหรับเยาวชนจํานวน 50 รายการ
/กิจกรรมสงเสริมการอาน , หองสมุด
เคลื่อนที,่ ยอดนักอาน)
กิจกรรมที่ 3
จัดหาหนังสือพิมพ/วารสาร,นิตยสาร
(จํานวน 15 รายการ)
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมยุวบรรณารักษ,กิจกรรมสัปดาห
หองสมุด,กิจกรรมชุมนุมหองสมุด
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมสงเสริมการใชศูนย ICT ชุมชนเพื่อ
พอหลวง(อบรมการใชคอมพิวเตอร)
รวม

รวม
5,000

10,000

12,000
3,400
2,000
32,400

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ตามวัตถุประสงค)
ดานปริมาณ
-นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภชั้น ม. 1-6 ทุกคนมี
นิสัยรักการอาน
ดานคุณภาพ
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
-นักเรียนรูจักใชแหลงเรียนรูทั้งใน
สถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

แบบสอบถาม

-แบบประเมินความพึงพอใจการ
จัดกิจกรรม
-แบบประเมินความพึงพอใจการ
ใชบริการหองสมุด

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการใชหองสมุดและมีนิสัยรักการอานการคนควา แสวงหาความรูดวย
ตนเองอยางสม่ําเสมอ รูจ ักแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูอื่นได
7.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สนองนโยบายการปฏิรปู การศึกษาที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ

ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวดรินญา ขยายเสียง)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ
หัวหนางานหองสมุดโรงเรียน
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558)
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ที่

รายการ

ราคา
จํานวน
จํานวน หนวย ตอ
เงิน
หนวย

1

หนังสือพิมพรายวัน /
วารสาร /นิตยสาร
(15 รายการ)
2 -หนังสืออานประกอบ/
คูมือเตรียมสอบ และสื่อ
อิเลคทรอนิกสและ
อุปกรณสําหรับกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอาน
/เกียรติบัตร/ของรางวัล/
กระดาษชารด/ปายไวท
นิว/
หมึกปริ้นเตอร/
-กระดาษถายเอกสาร 80
g เอ 4
-กระดาษโปสเตอรสี 2
หนา 20 แผน

3 - วัสดุสิ้นเปลือง,ซอม
บํารุงอุปกรณ)
-หมึกปริ้นเตอรเลเซอร 1
4 -กิจกรรมยุวบรรณารักษ

งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ

ระยะเวลา
ที่ตองการ
จํานวนเงิน
ใช

( ) เงิน
อุดหนุน

6,000

ต.ค 58มี.ค.59

( ) เงิน
อุดหนุน

5,000

ต.ค 58มี.ค.59

5,000

ต.ค 58มี.ค.59
ต.ค 58มี.ค.59
ต.ค 58มี.ค.59

( ) เงิน
อุดหนุน

3,400
2,000

5 -กิจกรรมศูนย ICT
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นหนึ่งพันสี่รอยบาท)

21,400

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ที่

รายการ

ราคา
จํานวน
จํานวน หนวย ตอ
เงิน
หนวย

1 หนังสือพิมพรายวัน /วารสาร
/นิตยสาร
(15 รายการ)
2 หนังสืออานประกอบ/คูมือ
เตรียมสอบ และสือ่
อิเลคทรอนิกสและอุปกรณ
สําหรับกิจกรรมสงเสริมนิสัย
รักการอาน /เกียรติบัตร/
ของรางวัล/กระดาษชารด/
ปายไวทนิว/หมึกปริ้นเตอร/
-กระดาษถายเอกสาร 80 gA
4
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท)

งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
ใช
เงิน

( ) เงิน
อุดหนุน

6,000

พ.ค-พ.ย.
59

( ) เงิน
อุดหนุน

5,000

พ.ค-พ.ย.
59

11,000

แผนงานกลุมบริหารงานบุคคล
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

โครงการสงเสริมพัฒนากลุม บริหารงานบุคคล
โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
โครงการจัดจางบุคลากรชั่วคราวโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โครงการเสริมสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากร

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมพัฒนากลุมบริหารงานบุคคล
จุดเนน สพฐ.ที่ 1,3
ตัวบงชี้ที่ 1,2,4
มาตรฐานที่ 1.2,6,7
ขอที่ 2,3,6
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมบริหารงานบุคคล
นายประจักษ วานเวียง
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
สังคมในยุคปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วสงผลกระทบตอเยาวชนไทย
หลายดาน ดานเศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดลอม ความเปนอยู โรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภตระหนักถึง
ภารกิจทีจ่ ะตองสงเสริมพัฒนานักเรียนใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีสุขภาพที่ดี มีสุนทรียภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ตามมาตรฐานการศึกษาโดยใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
กิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝงระเบียบวินัย แกไขปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคทั้งนี้
ตองไดรับความรวมมือจากคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน และความรวมมือระหวางโรงเรียนกับผูป กครอง
เพื่อใหนกั เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีความรูความสามารถมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
2.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพที่ดี มีสุนทรียภาพ มีมนุษยสัมพันธที่ดี อยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
2.3 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค และพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซี่ยน
2.4 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนและบุคลากรไดรับการดูแลและคุม ครองจากอุบัติภัย
2.5 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเสี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยง
2.6 เพื่อสงเสริมใหมีวัสดุ ครุภัณฑสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคลใชอยางพอเพียง และมี
ประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภชั้น ม.1 – ม.6 เปนผูม ีคุณลักษณะที่พงึ ประสงคตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีการบริหารจัดการดานบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 ดานคุณภาพ
นักเรียนทุกคนในโรงเรียนผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของโรงเรียนและคณะ
ครูปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข

4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน

เปาหมาย

งานบุคลากร
บุคลากรในโรงเรียน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน
บุคลากรในโรงเรียน
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
2.1 จัดซื้อ กระดาษ กระดาษปก หมึก
เติมเครื่องปริ้นเตอร 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 Y.C
2.5 จัดทําเอกสารและคูมือนักเรียน
กิจกรรมระเบียบวินัย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2558

ครูอุษณีย

ธันวาคม 2558

ครูอุษณีย

กันยายน 2559

ครูอุษณีย

ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 2558
พฤศจิกายน 2558

ครูปภาวี
ครูเพียงเพ็ญ

ธันวาคม 58 –
กรกฎาคม 59

ครูปภาวี
ครูเพียงเพ็ญ

พฤศจิกายน 2558 กันยายน 2559
1 พ.ค.-31 ส.ค.59

ขั้นตอน
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินกิจกรรม เยี่ยมบาน
กิจกรรม Y.C ประชุมผูป กครองภาคเรียน
ที่ 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
กันยายน 2559

ผูรับผิดชอบ
ครูปภาวี
ครูเพียงเพ็ญ
ครูเรณู

ครูนิมิตรา
ตุลาคม 2558
ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 2558
พ.ย. 58 – ก.ย. 59 ครูนิมิตรา
ม.ค.-ก.พ.59
ธ.ค.58 - ก.ย. 59
กันยายน 2559

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 ผูรวมกิจกรรม
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
2.3 ดําเนินการจัดซื้อน้ํายาตรวจปสสาวะ

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2558
ตุลาคม 2558

ครูวารุณี
กอบกํา

ธ.ค. 58 -ส.ค.59

ครูวารุณี
กอบกํา

กันยายน 2559

ครูวารุณี
กอบกํา

ตุลาคม 2558
ตุลาคม 2558

ครูประจักษ

มิ.ย.-ส.ค. 59

ครูประจักษ

พ.ย.-ธ.ค. 58
พ.ย.-ธ.ค. 58
มิ.ย.-ส.ค. 59

ขั้นตอน
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินกิจกรรมรณรงคตอตานสาร
เสพติด กิจกรรมพัฒนานักเรียนกลุม
เสี่ยง
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
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินกิจกรรมการอบรมให
ความรูแกบุคลากร
3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูรวม
กิจกรรม
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

กันยายน 2559

ครูประจักษ

ตุลาคม 2558
ตุลาคม 2558

ครูอําภร

พ.ย. 58 – ส.ค. 59 ครูอําภร

กันยายน 2559

ครูอําภร

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
68,500
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
40,500
บาท
() เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
28,000
บาท (กพร)
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้

ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

1 งานบุคลากร
- กิจกรรมพัฒนาแฟมบุคลากรในโรงเรียน
- กิจกรรมบันทึกการมาเรียนของนักเรียน
2 งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
- กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน
- กิจกรรมคัดกรองนักเรียน
- กิจกรรมประชุมผูปกครอง(2เทอม)
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดย Y.C.
- กิจกรรมระเบียบวินัยนักเรียน
3 งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน
- กิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักเรียนดาน
คุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
- อบรมนักเรียนแกนนํา
4 งานปองกันภัยครูและบุคลากรในโรงเรียน
- กิจกรรมใหความรูแกบุคลากร
5 งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
- กิจกรรมรณรงคตอตานสารเสพติด
- กิจกรรมพัฒนานักเรียนกลุมเสี่ยง
6 งานสํานักงาน
- พัฒนาวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน

รวม

405
405

810

28,000
4,050
8,100
3,240
2,430

45,820

810

รวม

810
810

2,430

-

-

4,050
3,240

7,290

12,150

12,150

68,500

68,500

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค)
1. งานบุคลากร
1 ทะเบียนบุคลากรรอยละ100 มีความเปน
ปจจุบันสามารถใชอางอิงได
2 บุคลากรในโรงเรียนรอยละ100ไดรับการ
พัฒนา

วิธีการประเมิน
สอบถามผูใชบริการ
การประเมิน
สอบถามบุคลากร

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม
เอกสารทะเบียนบุคลากร
แบบสอบถาม

2. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
1 นักเรียนรอยละ90มีทักษะชีวิตกระบวนการใช
ชีวิตอยางมีความสุขและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น
2 นักเรียนรอยละ90เขารวมกิจกรรมตางๆของ
โรงเรียน
และมีความพึงพอใจในโรงเรียนของตน
3 นักเรียนรอยละ90ไดรบั การแกไขพฤติกรรม
และมีพฤติกรรมอันพึงประสงคดีขึ้น
4 ผูปกครองรอยละ90ใหความเชื่อมั่นในระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
5 ประสิทธิภาพการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
ครูเพิ่มขึ้น
3. งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน
1 นักเรียนรอยละ90มีคุณธรรมนําความรู
2 นักเรียนรอยละ100มีสวนรวมในกิจกรรม
สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
4. งานปองกันภัยครูและบุคลากรในโรงเรียน
1 บุคลากรในโรงเรียนรอยละ100 มีความพึง
พอใจในกิจกรรมของงานปองกันภัย
5. งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
1 นักเรียนรอยละ100มีความรูเรื่องพิษภัยของ
สารเสพติด
2 นักเรียนรอยละ100มีสวนรวมในกิจกรรม
รณรงคตอตานสารเสพติด
6. งานสํานักงาน
1. บุคลาการกลุมงานบริหารงานบุคคลใชบริการ
วัสดุสํานักงาน
2. ความพึงพอใจของผูใชบริการ
3. สถิติขอมูลการใชบริการของบุคลากร

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

สอบถาม
การประเมิน
สอบถาม
การประเมิน

แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
สรุปผลการประเมิน
โครงการ

การประเมิน
ประเมินผลการเรียน
สอบถาม
สังเกต

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 โรงเรียนไดมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลประจําตัวของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพเปนปจจุบัน และสะดวกตอการใชงาน
7.2 นักเรียนไดรบั การดูแลชวยเหลือตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
7.3 นักเรียนมีพฤติกรรมที่พงึ ประสงคเพิม่ มากขึ้น นักเรียนไดฝกและเขาใจกระบวนการใชสทิ ธิ
เสรีภาพและหนาที่ในระบอบประชาธิปไตย
7.4 นักเรียนและบุคลากรไดรบั การดูแลและคุมครองจากอุบตั ิภัย
7.5 นักเรียนทุกคนปลอดสารเสพติด และเปนผูนําเยาวชนได
7.6 มีวัสดุครุภัณฑใชในกลุมบริหารงานบุคคลอยางเพียงพอ
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นายประจักษ วานเวียง)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายประจักษ วานเวียง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558)
ทรัพยากรโครงการ
ที่
1

1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3
4
5

รายการ
งานบุคลากร (450)
กระดาษถายเอกสารA4 DoubleA
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
(7,340)
กิจกรรมประชุมผูปกครอง (4,100)
คาน้ําดื่มผูปกครอง
คาปายไวนิวประชุมผูป กครอง
กระดาษถายเอกสารA4 DoubleA
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอรแบบแทงค
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดย
Y.C(3,240)
คาปายไวนิว
อาหารวางและเครื่องดืม่
คาตอบแทนวิทยากร
งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน(1,620)
ปายรณรงคประชาธิปไตย
ปายเลือกตั้งกรรมการนักเรียน
งานปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด
(4,050)
น้ํายาตรวจปสสาวะ
คาน้ําดื่ม อาหารวางอบรมนักเรียน
งานสํานักงาน(7,695)
เครื่องเย็บกระดาษเบอร35 Max
เครื่องเย็บกระดาษเบอร10 Max
ยาลบคําผิด
กระดาษกาวยนสี 1.5 นิ้ว
สมุดเบอร 2

งบประมาณ
จํา
แหลงงบ
นวน
ประมาณ
เงิน

ระยะ
เวลาที่
ตองใช

450

ธ.ค.58

จํา
นวน

หนวย

ราคาตอ
หนวย

จํา
นวน
เงิน

3

ริม

150

450

อุดหนุน

800
1
1
3

แกว
ผืน
กลอง
หลอด

2
1,000
900
200

1,600
1,000
900
600

อุดหนุน 1,600
อุดหนุน 1,000 พ.ย.58
อุดหนุน 900 -มี.ค.
อุดหนุน 600
59

1
50
1

ผืน
ชุด
คน

600
40
640

600
2,000
640

อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน

3
2

ผืน
ผืน

200
510

600
1,020

อุดหนุน
อุดหนุน

35
30

ชุด
ชุด

30
10

1,050
3,000

อุดหนุน
อุดหนุน

600
2,000 พ.ย.58
640 -มี.ค.
59
600
1,020
พ.ย.58
-มี.ค.
1,050 59
3,000

2
4
2
3
5

อัน
อัน
อัน
อัน
เลม

350
90
80
35
40

700
360
160
105
200

อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน

700
360
160
105
200

พ.ย.58
-มี.ค.
59
พ.ย.58
-มี.ค.
59

ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

6
7
8
9

คัตเตอร
กระดาษปกสี180แกรมA4 100 แผน
AA
กระดาษถายเอกสารA4 DoubleA
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอรแบบแทงค
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอรเลเซอร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

จํา
นวน

หนวย

2
3
5
3
2

อัน
ริม
ริม
ขวด
หลอด

21,155 บาท

ราคา
ตอ
หนวย
80
220
150
200
2,000

จํา
นวน
เงิน
160
660
750
600
4,000

งบประมาณ
ระยะ
จํา
เวลาที่
แหลงงบ
นวน
ตองใช
ประมาณ
เงิน
160
อุดหนุน
660
อุดหนุน
750
อุดหนุน
600
อุดหนุน
อุดหนุน 4,000

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรโครงการ
ที่
1
2

1
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

รายการ
งานบุคลากร (360)
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร
กระดาษปกสีชมพู
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
(38,480)
กิจกรรมเยี่ยมบาน (28,000)
คาเยี่ยมบาน
กิจกรรมคัดกรอง (4,050)
กระดาษถายเอกสารA4 DoubleA
คาทําเลมสื่อสารผูปกครอง
สันรูดหนา
กระดาษโฟโต
กระดาษปกระเบียนสะสม
สันรูดบาง
กิจกรรมประชุมผูปกครอง (4,000)
คาน้ําดื่ม อาหารวางประชุมเครือขาย
ผูปกครอง
เอกสารคูมือผูปกครองนักเรียน
คาตอบแทนวิทยากร
คาน้ําดื่มผูปกครอง

งบประมาณ
จํา
จํา
แหลงงบ
นวน
นวนเงิน ประมาณ
เงิน

ระยะ
เวลาที่
ตองใช

จํา
หนวย
นวน

ราคา
ตอ
หนวย

1
1

หลอด
ริม

200
160

200
160

อุดหนุน
อุดหนุน

700

บาน

40

30,000

กพร.

6
2
40
1
2
155

ริม
เลม
อัน
หอ
หอ
อัน

125
250
20
150
150
10

750
500
800
150
300
1,550

อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน

28,000 มิ.ย.
- ก.ย.
750 59
500 มิ.ย.
800 - ก.ย.
150 59
300
1,550

10
700
1
800

ชุด
เลม
คน
แกว

50
2
500
2

500
1400
500
1600

อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน

500
1400
500
1600

200
160

มิ.ย.
- ก.ย.
59

มิ.ย.
- ก.ย.
59

ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรโครงการ
ที่
1
1
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
กิจกรรมระเบียบวินัยนักเรียน (2,430)
เอกสารคูมือนักเรียน
งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน(810)
คาตอบแทนวิทยากร
งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(4,500)
ปายรณรงคตอตานสารเสพติด
น้ํายาตรวจปสสาวะ
งานสํานักงาน(4,455)
แลคซีน 1.5 นิ้ว
แลคซีน 2 นิ้ว
ลวดเสียบกระดาษ
ลวดเย็บกระดาษเบอร3
ลวดเย็บกระดาษเบอร10
กาวลาเท็กซ 16 ออนซ
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอรแบบแทงค
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอรเลเซอร
ตัวปอนกระดาษเครื่องปริ้นเตอรเลเซอร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

จํา
นวน
เงิน

งบประมาณ
จํา
แหลงงบ
นวน
ประมาณ
เงิน

ระยะ
เวลาที่
ตองใช

จํา
นวน

หนวย

ราคา
ตอ
หนวย

243

เลม

10

2,430

อุดหนุน

2

คน

405

810

อุดหนุน

4
50

ผืน
ชุด

435
30

1,740
1,500

อุดหนุน
อุดหนุน

1,740 มิ.ย.
1,500 - ก.ย.59

5
5
3
5
1
1
1
1
1

อัน
อัน
กลอง
กลอง
กลอง
ขวด
ขวด
หลอด
อัน

40
60
95
20
230
42
200
2,000
1,100

200
300
283
100
230
42
200
2,000
1,100

อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน

200 มิ.ย.
300 - ก.ย.59
283
100
230
42
200
2,000
1,100

47,345 บาท

2,430 มิ.ย.
- ก.ย.59
810 มิ.ย.
- ก.ย.59

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาบุคลากรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
จุดเนน สพฐ.ที่ 4,8
ตัวบงชี้ที่ 6,7
มาตรฐานที่ 7
ขอที่ 2,5
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานบุคลากรโรงเรียน กลุมบริหารงานบุคคล
นายประจักษ วานเวียง
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
การปฎิรูปการเรียนรู จะบรรลุตามแนวการจัดการศึกษาหมวด 4 ของพ.ร.บการศึกษาแหงชาติ
2542 และตามหลัก สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 นั้นปจ จัยสําคัญคือ การพัฒ นาครูใหมี ความรู และ
ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู การพัฒนางานตาง ๆ ใหสอดคลองตามแนวการจัดการศึกษาใน พ.ร.บ
การศึกษาแหงชาติและตามมาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดไว การดําเนินโครงการจะชวยใหครูไดรับการ
พัฒนาให สามารถจัดการเรียนรู 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
3.1 เชิงปริมาณ
ครูทุกคน ไดรับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และนําเสนอผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนางานดานตางๆที่เกี่ยวของและรับผิดชอบอยางตอเนื่อง
3.2 เชิงคุณภาพ
ครูรอยละ 100 ไดรับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และนําเสนอผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนางานดานตางๆที่เกี่ยวของและรับผิดชอบอยางตอเนื่อง

4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน

คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ร.ร.วิไลเกียรติอุปถัมภ

ต.ค.58

นายประจักษ วาน
เวียง
คณะทํางาน
กลุมบริหารงานบุคคล

2. ขั้นดําเนินการ
คณะครูและบุคลากร
2.1 กําหนดขั้นตอนและวิธีการ
ทางการศึกษา
ดําเนินการ
2.2 ถาเปนเนือ้ หา ใสสาระการอบรม ร.ร.วิไลเกียรติอุปถัมภ
โดยสังเขป
3. การติดตามประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมิน คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
โครงการ)
ร.ร.วิไลเกียรติอุปถัมภ
3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูร วม
กิจกรรม (แบบประเมินความพึงพอใจ)
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร (แฟมสะสม
งาน)

ต.ค.58 - ก.ย.59 นายประจักษ วาน
เวียง
คณะทํางาน
กลุมบริหารงานบุคคล
ก.ย.2559

นายประจักษ วาน
เวียง
คณะทํางาน
กลุมบริหารงานบุคคล

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
240,000
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
240,000
บาท (งบกลาง)
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

1

2
3
4

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
239,000 1,000
สงเสริมครูและบุคลากรทางศึกษาเขารับ
การพัฒนา
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
สรุปประเมินผลการดําเนินงาน
รวม
239,000 1,000

รวม

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

240,000

240,000

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

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช

การสอบถาม การสังเกต

แบบสอบถาม/แบบสังเกต

การประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ครูรอยละ 100 ไดรับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และนําเสนอผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนางานดานตางๆทีเ่ กี่ยวของและรับผิดชอบอยางตอเนื่อง
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นายประจักษ วานเวียง)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายประจักษ วานเวียง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559)
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
200,000 ( ) เงิน
200,000 ตลอดป
คาเบี้ยเลี้ยงบุคลากร
งบ
งบประมาณ
คาพาหนะ
30,000 (√) เงิน
30,000 ประ
มาณ
อุดหนุน
2559
กระดาษถายเอกสารดับเบิ้ล a
4
รีม 110
440 ( ) เงินนอก
440
(500แผน)
งปม.
แฟมหวง 2 นิ้ว ตราชาง
1
อัน
50
50 ( ) เงินอื่น ๆ
50
(ระบุ)
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 (สองแสนสี่หมื่นบาทถวน)
240,000

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

จัดจางบุคลากรชั่วคราวโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
จุดเนน สพฐ.ที่ 1,5,6,8
ตัวบงชี้ที่ 5,6,7,9,12
มาตรฐานที่ 5,7,10,11,13,14,15
ขอที่ 1,2,3,4,5
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานบุคลากรโรงเรียน กลุมบริหารงานบุคคล
นายประจักษ วานเวียง
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

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
2.1 การเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุง หมายของหลักสูตร และนักเรียนไดรับความรู
อยางทั่วถึงถูกตอง
2.2 เพื่อใหโรงเรียนมีระบบบริการที่มปี ระสิทธิภาพ
2.3 เพื่องานดานการพัฒนา ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ที่มีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้น จํานวน 5 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. การเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุง หมายของหลักสูตร 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
ที่โรงเรียนตองการ
3. ขั้นประเมินผล
- ประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณ

เปาหมาย
บุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
จํานวน 5 คน
บุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
จํานวน 5 คน

ระยะเวลา
ต.ค.58

ผูรบั ผิดชอบ
นายประจักษ วานเวียง
คณะทํางาน
กลุมบริหารงานบุคคล

ต.ค.58 - ก.ย.59 นายประจักษ วานเวียง
คณะทํางาน
กลุมบริหารงานบุคคล

บุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
จํานวน 5 คน

ก.ย.2559 นายประจักษ วานเวียง
คณะทํางาน
กลุมบริหารงานบุคคล

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
441,000
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
441,000
บาท (งบกลาง)
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1
2
3
4

โครงการจางครูอัตราจางวิชาวิทยาศาสตร
โครงการจางเจาหนาที่ธรุ การวิชาการ
โครงการจางเจาหนาที่ธรุ การการเงิน
โครงการจางเจาหนาที่คอมพิวเตอร
รวม

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
138,600
113,400
94,500
94,500
441,000

-

-

รวม
138,600
113,400
94,500
94,500
441,000

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค)

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ

- ผูเรียนไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ การสอบถาม การสังเกต
การประเมินความพึงพอใจ
อยางเต็มความรู เต็มความสามารถและตรง
ตามศักยภาพของผูเ รียน ตลอดจนโรงเรียนมี
ระบบบริการที่มปี ระสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม/แบบสังเกต
แบบประเมินความพึง
พอใจ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 การเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุง หมายของหลักสูตร และนักเรียนไดรับความรูอยางทั่วถึง
ถูกตอง
7.2 โรงเรียนมีระบบบริการที่มปี ระสิทธิภาพ
7.3 งานดานการพัฒนา ปรับปรุงอาคาร สถานที่ มีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นายประจักษ วานเวียง)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายประจักษ วานเวียง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาการจัดการเรียนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จุดเนน สพฐ.ที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 6
มาตรฐานที่ 5,7,10,11,13
ขอที่ 6
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานบุคลากรโรงเรียน กลุมบริหารงานบุคคล
นายชวลิต ยอดยิ่ง
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนากระบวนการ การจัดการเรียนของครูที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ เปนกุญแจสําคัญทีจ่ ะทําให
หลักสูตรบรรลุสเู ปาหมาย โดยการวางแผนออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจ
ความถนัดของผูเรียนและความแตกตางระหวางบุคล ครู พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
กําหนดแนวการจัดการศึกษาใหยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยถือวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
แตในสภาพความเปนจริงพบวาครูยังไมปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู สงผลทําใหคุณภาพการจัดการ
เรียนรูของนักเรียนไมบรรลุเกณฑมาตรฐานของโรงเรียน และมีหลายรายวิชาที่นักเรียนสอบไมผานเกณฑขั้น
ต่ํา จนทําใหนักเรียนบางคนไมสามารถจบการศึกษา สภาพปญหานี้จงึ ไมสอดรับกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ดังนั้นดังนั้นกลุมบริหารงานวิชาการจึงจัดโครงการพัฒนากระบวนการ การจัดการเรียนของครูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาใหครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค
2.2 เพื่อพัฒนาใหครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนจัดการ
เรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน
2.3 เพื่อพัฒนาใหครูออกแบบและจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการ
ดานสติปญญา
2.4 เพื่อพัฒนาใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับนําบริบทและภูมปิ ญญาของทองถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู
2.5 เพื่อพัฒนาใหครูมีการวัดและประเมินผลที่มงุ เนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่
หลากหลาย
2.6 เพื่อพัฒนาใหครูใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาและแกไขปญหาใหแกผเู รียนทัง้ ดานการเรียน และ
คุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค
2.7 เพื่อพัฒนาใหครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใชผลใน
การปรับการสอน
2.8 เพื่อพัฒนาใหครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
2.9 เพื่อพัฒนาใหครูจัดการเรียนรู/งานที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ

3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูทเี่ นนผูเรียนเปนสําคัญสูการปฏิรปู
การศึกษาทศวรรษที่ 2 ( พ.ศ.2551 – พ.ศ.2561)
3.2 ดานคุณภาพ
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสามารถนําหลักการจัดการเรียนรูทเี่ นนผูเรียนเปนสําคัญไปพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
- จัดทําและนําเสนอโครงการ
- ติดตอประสานงานบุคลากร
- แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
2. ขั้นดําเนินการ / กิจกรรม
- กําหนดตารางนิเทศ/อบรม
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบการเรียนรู ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
-การอบรม การจัดกิจกรรม
การเรียนรูท ี่สง เสริมทักษะการคิด
3. ขั้นประเมินผล
- ประชุม/ประเมินผลการอบรม
-สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผล

เปาหมาย
ระยะเวลา
พ.ค.59 – ก.ย.59
-ทําใหทราบผล/ปญหา/
อุปสรรคของการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของครูที่
เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
พ.ค.59 – ก.ย.59
-ครูปรับเปลี่ยนวิธีการจัด
กิจกรรม การเรียนรูท ี่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
-ครูสามารถนํานวัตกรรมและ
จัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีที่
หลากหลาย ตอบสนองการ
เรียนของนักเรียน
-.ผูบริหารไดทราบผลของการ ก.ย.59
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูทเี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ

ผูรับผิดชอบ
นายชวลิต ยอดยิ่ง
และครูผูสอน
นายชวลิต ยอดยิ่ง
และครูผูสอน

นายชวลิต ยอดยิ่ง
และครูผูสอน

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
10,000
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
10,000
บาท (งบกลาง)
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียดการใช
งบประมาณ
1 กิจกรรมที่ 1
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ
การเรียนรู ทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
2 กิจกรรมที่ 2
- การอบรม การจัดกิจกรรม การเรียนรูท ี่
สงเสริมทักษะการคิด
รวม

ที่

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

5,000

5,000

5,000

5,000

10,000

10,000

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
วัตถุประสงค)
1. ครูปรับเปลี่ยนวิธีการจัด
- การนิเทศ
กิจกรรม การเรียนรูทเี่ นนผูเ รียน - การสอบถาม
เปนสําคัญ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- สรุปผลการประเมินตนเอง
(SAR)
3. ทักษะการคิดของนักเรียน
- การสังเกต
- การสอบถาม

เครื่องมือที่ใช
- การนิเทศ
- การสอบถาม
- แบบบันทึก การประเมินตนเอง
(SAR)
- การสังเกต
- การสอบถาม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเ รียนทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูเรียน
7.3 ครูออกแบบและจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการดาน
สติปญญา
7.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับนําบริบทและภูมิปญ
 ญาของทองถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มงุ เนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย
7.6 ครูใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาและแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียน และคุณภาพชีวิตดวย
ความเสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับการ
สอน
7.8 ครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนรู /งานที่ไดรบั มอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นายชวลิต ยอดยิ่ง)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายประจักษ วานเวียง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

จํานวน หนวย

ราคา จํานวน
ตอหนวย เงิน

1 กระดาษถายเอกสาร 80 g เอ 4

5

รีม

150

750

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

2
1

หอ
โหล

130
120

260
120

4 Maxเบอร HD-10

1

อัน

85

85

5 คาจัดทําปายไวนิล
6 แลคซีน 1 นิ้วครึ่ง
4 มวน
7 หมึกเติมเครื่องปริ๊นอิงคเจท
4 ขวด
8 แฟมกระดุม
12 แฟม
9 คาถายเอกสารและเขาเลม
10 อาหารและอาหารวางของ
วิทยากร คณะครูและบุคลากรใน
โรงเรียน
รวม (หนึ่งหมื่นบาทถวน)

55
150
20

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

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
เงิน
ใช
พ.ค.59 –
ก.ย.59

600
220
600
240
2,125
5,000
10,000

10,000

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

เสริมสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากร
จุดเนน สพฐ.ที่ 4,8
ตัวบงชี้ที่ 7
มาตรฐานที่ 7
ขอที่ 7
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานบุคลากรโรงเรียน กลุมบริหารงานบุคคล
นายประจักษ วานเวียง
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเปนปจจัยหลักของความสําเร็จในการพัฒนาทุกดานของ
การศึกษาเพราะบุคลากรเปนผูมบี ทบาทสําคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน การบริหารงานโดยการจัดการใหคนรวมกันทํางานอยางมีน้ําหนึง่ ใจเดียวกัน และทํางานดวยความพึง
พอใจ ขวัญและกําลังใจมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเปนอันมาก เพราะขวัญและกําลังใจเปน
สภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกใหเห็นถึงลักษณะและความรูสกึ ที่มีตอการปฏิบัติงาน บุคลากร
ที่มีความรูความสามารถสูงหากกําลังใจไมดกี ารปฏิบัติงานอาจจะไมมีประสิทธิภาพดีเทาที่ควร ในทางตรงกัน
ขามคนที่มีความรูความสามารถไมสงู นักแตถามีกําลังใจที่ดี การปฏิบัตงิ านอาจจะไดผลมากกวาบุคลากรทีม่ ี
ความรูความสามารถสูง การจัดสวัสดิการตางๆ ใหแกบุคลากรเปนสวนหนึ่งในกระบวนการเสริมสรางขวัญและ
กําลังใจบุคลากร ดวยเหตุผลดังกลาวโรงเรียนบานนาพูจ ึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร
2.2 เพื่อเปนการสรางความสัมพันธอันดีซึ่งกันและกันระหวางบุคลากร
2.3 เพื่อใหบุคลากรเกิดความมั่นคงในสวัสดิการ
2.4 เพื่อเปนการสรางความรัก ความหวงใยของทางโรงเรียนตอบุคลากร
3. เปาหมาย
3.1 เชิงคุณภาพ
บุคลากรมีขวัญและกําลังใจดีขึ้น มีความสัมพันธอันดีซึ่งกันและกัน มีความรักความผูกพันตอ
โรงเรียน
3.2 เชิงปริมาณ
บุคลากรมีขวัญและกําลังใจเพิ่มยิง่ ขึ้นและมีความสัมพันธอันดีซึ่งกันและกัน

4. กิจกรรมและการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 แตงตั้งคณะทํางาน
3 ดําเนินงานตามโครงการตามกิจกรรม
3.1 การเยี่ยมบุคลากรในโอกาสตาง ๆ
3.2 การแสดงความยินดีครูไดรบั การ
เลื่อนวิทยฐานะ
3.3 การแสดงความยินดีครูทปี่ ฎิบัติ
หนาที่ราชการโดยไมมีวันลา
4 ประเมินผล
5 สรุป รายงานผล

ระยะเวลาดําเนินงาน
16 – 31 พ.ค. 59
16 – 31 พ.ค. 59
ตลอดป
ตลอดป

ผูรับผิดชอบ
นายประจักษ วานเวียง
นายประจักษ วานเวียง
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมบริหารงานบุคคล

1 - 15 มิย. 59

กลุมบริหารงานบุคคล

1 – 28 ก.พ. 59
1 – 28 มี.ค. 59

กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมบริหารงานบุคคล

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
8,200
บาท จําแนกเปน
( ) เงิน อุดหนุนรายหัว
………….……………….. บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
() เงิน อื่น ๆ
8,200
บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้

ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 แตงตั้งคณะทํางาน
3 ดําเนินงานตามโครงการ
3.1 การเยี่ยมบุคลากรใน
โอกาสตาง ๆ
3.2 การแสดงความยินดีครู
ไดรับการเลื่อนวิทยฐานะ
3.3 การแสดงความยินดีครูที่
ปฎิบัติหนาทีร่ าชการโดยไมมี
วันลา
4 ประเมินผล
5 สรุป รายงานผล
รวม

เงินงบประมาณ
ตอบ ใชสอย วัสดุ
แทน
-

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

-

-

-

-

-

4,000

4,000

-

4,000

-

-

4,000

4,000

-

4,000

-

-

200

200

-

200

-

-

8,200

8,200

-

8,200

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
1. สอบถาม สัมภาษณ
6.1. การสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร
2. ประเมินโครงการ
6.2. การสรางความสัมพันธอันดีซงึ่ กันและกัน
ระหวางบุคลากร
6.3. บุคลากรเกิดความมั่นคงในสวัสดิการ
6.4. การสรางความรัก ความหวงใยของทางโรงเรียน
ตอบุคลากร

เครื่องมือที่ใช
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 บุคลากรมีขวัญและกําลังใจดีขึ้น มีความสัมพันธอันดีซึ่งกันและกัน มีความรักความผูกพันตอ
โรงเรียน
7.2 บุคลากรมีขวัญและกําลังใจเพิม่ ยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธอันดีซึ่งกันและกัน
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นายประจักษ วานเวียง)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายประจักษ วานเวียง)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

แผนงานกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน
4.3.1 โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน
4.3.2 โครงการสงเสริมการบริหารจัดการงานพัสดุในโรงเรียน
4.3.3 โครงการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษายกระดับใหสงู ขึ้นบรรลุเปาหมายวิสัยทัศน

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมและพัฒนากลุม บริหารงบประมาณและแผนงาน
จุดเนน สพฐ.ที่ 6
ตัวบงชี้ที่ 7
มาตรฐานที่ 14
ขอที่ 7
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
นายชูชาติ เดนถาวร
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการบริหารงานแผนงานและงบประมาณเปนไปตามระเบียบของทางราชการ อํานวย
ความสะดวกแกผปู ฏิบัติในการบริหารจัดการดานการจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตามผลการใชเงิน
การระดมทรัพยากร การลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน บัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพยเงิน ซึ่ง
เกี่ยวของกับบุคคลในสถานศึกษาทุกคน สอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียนที่มุงพัฒนาโรงเรียนใหเทียบเคียง
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีประชาธิปไตย โครงการ EIS
กลุมบริหารงานงบประมาณมีความตั้งใจที่จะสงเสริม การบริหารการศึกษาของโรงเรียน ใหเกิดประโยชนสูงสุด
กับผูร ับบริการ จึงจัดวางระบบการบริหารงบประมาณและแผนงาน โดยใชระบบ P D C A
และการบริหารงานแบบใชโรงเรียนเปนฐาน(SBM)
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมการพัฒนางานบริหารงานงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน สอดคลองวิสัยทัศน พันธกิจของโรงเรียน
2.3 เพื่อสนับสนุนใหมีวัสดุอปุ กรณใหพอเพียงกับความตองการที่ใชในการปฏิบัติงาน เพื่อเปนการ
สงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเพียงพอ
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
นักเรียน ชั้น ม.1–ม.6 ไดรับบริการจากระบบการบริหารจัดการดานแผนงานงบประมาณอยางมี
ระบบสามารถตรวจสอบได
3.2 ดานคุณภาพ
การบริหารจัดการดานงานแผนงาน งบประมาณ พัสดุ งานการเงิน ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
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

15-20 ก.ย 58

นายศุภชัย
นางสมบูรณ
นางสุชาดา
และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน

27 ต.ค. 58 –
25 ก.ย.59

นายศุภชัย
นางสาววรรณิศา
และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน

21-25 ก.ย.59

นายศุภชัย
นางสุชาดา
และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
14,900
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
14,900
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

1 กิจกรรมที่ 1
1.1 พัฒนางานงบประมาณและแผนงาน

-

5,350

-

5,350

2 กิจกรรมที่ 2
2.1 พัฒนางานการเงิน

-

-

9,550

9,550

5,350

9,550

14,900

รวม

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตาม
วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
วัตถุประสงค)
1.รอยละ95 ของผูมาใชบริการมี การประเมินความพึงพอใจ
ความพึงพอใจระบบการจัดการ การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ดานการเงิน เปนระบบสามารถ ตามโครงการ
ตรวจสอบไดเอือ้ ตอการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนอยางยั่งยืน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินความพึงพอใจ
รายงานโครงการ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การบริหารจัดการดานการบริหารจัดการดานการจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตามผลการใช
เงิน การระดมทรัพยากร การลงทุนเพือ่ การศึกษา การบริหารการเงิน บัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย มี
การพัฒนาและใหบริการ อยางมีประสิทธิภาพเปนระบบสอดคลอง กับแผนกลยุทธ แผนปฏิบัตกิ ารของ
โรงเรียนสามารถตรวจสอบได และผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจ มีสิ่งอํานวยความสะดวก เอื้ออํานวย และ
สงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหดียิ่งขึ้น
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นายชูชาติ เดนถาวร)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชูชาติ เดนถาวร)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

1 งานแผนงาน
1. คาถายเอกสารเขาเลม
แผนพัฒนาการศึกษา
2. คาถายเอกสารเขาเลม
แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2559
3. คาถายเอกสารแผนปฏิบัติการ
ฉบับยอเลมเล็ก
4. กระดาษถายเอกสาร 80 g

งบประมาณ

ระยะเวลาที่
ราคา จํานวน
แหลง
จํานวน ตองการใช
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน งบประมาณ เงิน
10

เลม

100

1000 (√)เงินอุดหนุน 1000 ภาค 2 /58

15

เลม

200

3000 (√)เงินอุดหนุน 3000 ภาค 2 /58

5

เลม

15

75

75

ภาค 2 /58

1

กลอง

600

600 (√)เงินอุดหนุน 600

ภาค 2 /58

2 งานการเงิน
10
1. สมุดทะเบียนการเงิน
3
2. น้ํายาลบคําผิด
3. หมึกเติมเครือ่ งปริ้นท 2 เครื่อง 4
3
4. แลคซีนขนาด 2 นิ้ว
3
6. กระดาษทําปก
1
7. ลวดเสียบกระดาษหัวกลม
1
8. ลวดเย็บกระดาษ No.10
14
9. แฟมเอกสารปกออน
3
10. แฟมสันหวง กวาง 2 นิ้ว
4
11. กระดาษถายเอกสาร 80 g
1
12.กาวลาเท็กซ ขวดใหญ

เลม
แทง
ขวด
มวน
รีม
โหล
กลอง
แฟม
แฟม
กลอง
ขวด

70
60
100
50
120
80
96
8
65
750
65

700 (√)เงินอุดหนุน
180
400
150
360
80
96
112
195
3,000
65

700 ภาค 2 /58
180
400
150
360
80
96
112
195
3,000
65

10,013

10,013

กลอง

(√)เงินอุดหนุน

รวม

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

1 งานแผนงาน
1. คาถายเอกสารแผนปฏิบัติการ
ฉบับยอเลมเล็ก
2. กระดาษถายเอกสาร 80 g

งบประมาณ

ระยะเวลาที่
ราคา จํานวน
แหลง
จํานวน ตองการใช
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน งบประมาณ เงิน
(√)เงินอุดหนุน

5

เลม

15

75

75

ภาค1 / 59

1

กลอง

600

600 (√)เงินอุดหนุน 600

ภาค1 / 59

2 งานการเงิน
4
1. กระดาษ ถายเอกสาร 80 g
3
2. น้ํายาลบคําผิด
3. หมึกเติมเครือ่ งปริ้นท 2 เครื่อง 3
3
4. แรคซีนขนาด 2 นิ้ว
1
5. กระดาษทําปก
1
6. ลวดเสียบกระดาษ
1
7. ลวดเย็บกระดาษ No.10
15
8. แฟมเอกสารปกออน
2
9. แฟมสันกวาง 2 นิ้ว
1
10. เทปกาวใส ขนาด1 นิ้ว

กลอง
แทง
ขวด
มวน
รีม
โหล
กลอง
แฟม
แฟม
มวน

750
60
100
50
120
80
96
8
65
36

3000 (√)เงินอุดหนุน
180
300
150
120
80
96
120
130
36

3000 ภาค1 / 59
180
300
150
120
80
96
120
130
36

4,887

4,887

รวม

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมการบริหารจัดการงานพัสดุในโรงเรียน
จุดเนน สพฐ.ที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 7
มาตรฐานที่ 14
ขอที่ 7
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานพัสดุโรงเรียน กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน
นางสุชาดา เรือนคํา
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
การบริหารองคกรจะสามารถดําเนินงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่อง องคกรนั้นๆ จะตองมี
ความพรอมในดานการจัดซือ้ จัดจาง ไมวาจะเปนความรวดเร็ว ความคลองตัวและถูกตองตามระเบียบวิธีการ
พัสดุ เพื่อใหการดําเนินงานดานนโยบายและแผนเปนไปดวยความเรียบรอยสําเร็จสมบูรณ โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได จึงสมควรไดดําเนินการสรางความพรอมในปจจัยการบริหารงาน โดยจัดใหมีวสั ดุอุปกรณที่
เอื้ออํานวยใหการดําเนินงานของครูและผูบริหาร เพื่อใหสามารถปฏิบัตงิ านตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพถูกตองตามหลักการและเกิดประสิทธิผลภายใตการกระจายอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งงานพัสดุ เปนงานทีส่ ําคัญงานหนึ่งของโรงเรียน ที่ตองดําเนินการควบคูกบั การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น จึงจําเปนตองจัดวางระบบการบริหารแผนงาน โดยใชระบบ P D C A ให
ครบวงจร ซึ่งเปนระบบการบริหารงานแบบมุงเนนผลงาน จึงไดจัดทํา โครงการสงเสริมการบริหารจัดการ
งานพัสดุในโรงเรียน เพื่อใหการปฏิบัตงิ านพัสดุโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแกทางราชการ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการงานพัสดุในโรงเรียน ใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว โปรงใส และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
2.2 เพื่อจัดระบบการตรวจสอบ กํากับ ติดตาม และพัฒนาระบบการบริหารงานพัสดุใหเปนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
2.3 เพื่อใหผรู ับบริการและผูม ีสวนเกี่ยวของ เกิดความพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการงานพัสดุ
โรงเรียน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ระบบการเบิกจายเปนไปอยางรวดเร็ว ทันเวลา รอยละ 80
2. ระบบการลงทะเบียนทรัพยสินเปนปจจุบัน รอยละ 80
3.1 เชิงคุณภาพ
1. ระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพยมีประสิทธิภาพรวดเร็ว โปรงใส ถูกตองตามระเบียบของ
ทางราชการ และสามารถตรวจสอบได
2. ผูรับบริการและผูม ีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอการใหบริการ

4. วิธีดําเนินการ
กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน
2. ขั้นดําเนินการ พัฒนาการบริหารงานพัสดุ
2.1 ตรวจสอบเอกสารการดําเนินงานพัสดุ
และพัฒนาระบบเอกสารหลักฐานดานพัสดุให
ครบถวน
2.2 จัดระบบการทํางานใหมีความสะดวก
รวดเร็ว โปรงใสและตรวจสอบได เชน
- การจัดซื้อ/จัดจาง
- การลงทะเบียนครุภัณฑ
2.3 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ
(แบบประเมินโครงการ)
3.2 ประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ
(แบบประเมินความพึงพอใจ)
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร
(แฟมสะสมงาน)

เปาหมาย

ระยะเวลา

- โครงการ
- คําสั่ง
- รายงานการ
ประชุม

ตุลาคม
2558

-เอกสารการ
จัดซื้อ/จัดจาง
-เอกสาร
ทะเบียน
ครุภัณฑ
-รายงานการ
ตรวจสอบ
พัสดุประจําป
-รายงาน
ประเมิน
โครงการ
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
-รายงาน
รูปเลม

ผูรับผิดชอบ
นางสุชาดา เรือนคํา

นางสุชาดา เรือนคํา
ตุลาคม
2558
ถึง กันยายน
2559

กันยายน
2559

นางสุชาดา เรือนคํา

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
7,300
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
7,300
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใช
งบประมาณ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
-

รวม
-

1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 ตรวจสอบเอกสารการดําเนินงาน
พัสดุ และ พัฒนาระบบเอกสารหลักฐาน
ดานพัสดุใหครบถวน
2.2 จัดทําระบบการทํางานใหมีความ
สะดวก รวดเร็ว โปรงใสและตรวจสอบได
เชน
- การจัดทําเอกสาร จัดซื้อ/จัดจาง
โดยใชโปรแกรม SCHOOLMAM
- การลงทะเบียนครุภัณฑ
2.3 ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําป
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ
(แบบประเมินโครงการ)
3.2 ประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ
(แบบประเมินความพึงพอใจ)
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร
(แฟมสะสมงาน)
รวม

-

-

7,300

7,300

-

-

7,300

7,300

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
(ตามวัตถุประสงค)
1. การบริหารจัดการงานพัสดุในโรงเรียน ประเมินโครงการ
สามารถดําเนินงานไดอยาง มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส และ
ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
ประเมินโครงการ
2. การจัดระบบการตรวจสอบ กํากับ
ติดตาม ระบบการบริหารงานพัสดุเปนไป
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
3. ผูรับบริการและผูม ีสวนเกี่ยวของ
ประเมินความพึงพอใจ
ไมต่ํากวารอยละ 85 มีความพึงพอใจตอ
ระบบการบริหารจัดการงานพัสดุโรงเรียน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินโครงการ

แบบประเมินโครงการ
แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 การบริหารงานพัสดุโรงเรียน สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส ถูกตอง
ตามระเบียบของทางราชการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ
7.2 ผูรับบริการมีความเขาใจในขั้นตอนระเบียบงานพัสดุ และเกิดความพึงพอใจตอระบบการบริหาร
จัดการงานพัสดุโรงเรียน
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสุชาดา เรือนคํา)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหนางานพัสดุโรงเรียน
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชูชาติ เดนถาวร)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

ภาคเรียนที่ 2/2558
1 กระดาษถายเอกสาร A4 Quality

งบประมาณ

ราคา จํานวน
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน
10

รีม

140

2 กระดาษชารทสีฟา ชมพู เขียว ทําปก
A4 120 แกรม
3 น้ํายาลบคําผิด Pentel 72 W

2

รีม

150

2

แทง

75

4 กระดาษกาวยนสี ขนาด 1.5 นิ้ว

2

มวน

40

แฟม
แฟม
กลอง
กลอง
ซอง

75
85
25
65
10

5
6
7
8
9

แฟมเจาะรูสันกวาง 1 นิ้ว
10
แฟมเจาะรูสันกวาง 2 นิ้ว
10
ตัวหนีบดํา ตราสิงห NO. 111
3
ตัวหนีบดํา ตราสิงห NO. 109
3
ซองน้ําตาล A4 ขยายขาง
20
รวมเงินทั้งสิ้น ( สี่พันบาทถวน )

ระยะเวลา
แหลง จํานวน
ที่ตองการ
งบประมาณ เงิน
ใช

1,400 ( )เงิน
4,000 ต.ค.58 –
มี.ค.59
งบประมาณ
300 (√)เงินอุดหนุน
150 ( )เงินนอก
งปม.
80 ( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)
750
850
75
195
200
4,000

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

ราคา
จํานวน
จํานวน หนวย ตอ
เงิน
หนวย

ภาคเรียนที่ 1/2559
1 กระดาษถายเอกสาร A4 Quality

5

รีม

140

2 หมึกพิมพ Canon สีดํา
3 แฟมเจาะรูสันกวาง 1 นิ้ว

3
8

ขวด
แฟม

120
75

4 แฟมเจาะรูสันกวาง 2 นิ้ว

4

แฟม

85

5 แฟมเจาะรูสันกวาง 3 นิ้ว
6 หมึกพิมพ Printer laser Canon

2
1

แฟม 100
กลอง 1100

รวมเงินทั้งสิ้น ( สามพันสามรอยบาทถวน )

ระยะเวลา
แหลง จํานวน
ที่ตองการ
งบประมาณ เงิน
ใช

700 ( )เงิน
3,300 เม.ย.59ก.ย.59
งบประมาณ
360 (√)เงินอุดหนุน
600 ( )เงินนอก
งปม.
340 ( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)
200
1,100
3,300

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมพัฒนาสถานศึกษายกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น
บรรลุเปาหมายวิสัยทัศน
จุดเนน สพฐ.ที่ 9
ตัวบงชี้ที่ 7
มาตรฐานที่ 14
ขอที่ 5
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานงบประมาณและแผน กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน
นายศุภชัย จินะรักษ
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ไดเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น สงผลใหการดําเนินชีวิตของทุกๆคน มีการพัฒนาและ
ปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาวการณทเี่ ปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจําเปนตองสราง
เด็กและเยาวชนใหมีความรู ความสามารถ และดําเนินชิวิตอยางมีความสุขภายใตการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาวการณในปจจุบัน เพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจงึ ได
จัดทําโครงการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษายกระดับคุณภาพใหสงู ขึ้นบรรลุเปาหมายวิสัยทัศน ภายใตความ
สอดคลองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผูเรียนมีคุณภาพ เทียบเคียง
มาตรฐานสากลและเปนพลโลกที่ดี และสงเสริมใหครูมีคุณภาพในการจัดการเรียนรูและบุคลากรมีทักษะใน
การทํางานอยางมืออาชีพ รวมถึงโรงเรียนบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ เนนการมีสวนรวมอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากลและเปนพลโลกที่ดี
2.2 สงเสริมใหครูมีคุณภาพในการจัดการเรียนรูและบุคลากรมีทักษะในการทํางานอยางมืออาชีพ
2.3 สงเสริมใหโรงเรียนบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ เนนการมีสวนรวม
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรบั การบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
3.2 ดานคุณภาพ
1. ผูเรียนมีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากลและเปนพลโลกที่ดี
2. ครูมีคุณภาพในการจัดการเรียนรูและบุคลากรมีทักษะในการทํางานอยางมืออาชีพ
3. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ เนนการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ

4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน
2. ขั้นดําเนินการ
กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ

เปาหมาย
-โครงการ
-คําสั่งแตงตั้ง
-วัสดุอุปกรณในการ
ดําเนินโครงการ

3. ขั้นประเมินผล
-รายงานผลการ
3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมิน
ดําเนินตาม
โครงการ)
โครงการ
3.2 ประเมินความคิดเห็นผูรวมกิจกรรม
(แบบสอบถามความคิดเห็น)
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร (แฟมสะสมงาน)

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

กรกฎาคม – สิงหาคม นายศุภชัย
จินะรักษ
2558
ตุลาคม 2558 –
สิงหาคม 2559
สิงหาคม – กันยายน
2559

นายศุภชัย
จินะรักษ
นายศุภชัย
จินะรักษ

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
100,000
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
100,000
บาท (งบกลางเหลือจายป 58)
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1
2
3
4.
5.

จัดหาวัสดุอุปกรณสงเสริมพัฒนาสถานศึกษา
เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน
ดําเนินงานตามแผน
ติดตามประเมินผล
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
รวม

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

30,000

70,000

100,000

30,000

70,000

100,000

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค)

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ

- การสังเกต
1. ผูเรียนมีคุณภาพ เทียบเคียง
- การสอบถาม
มาตรฐานสากลและเปนพลโลกที่ดี
2. ครูมีคุณภาพในการจัดการเรียนรูและ
บุคลากรมีทกั ษะในการทํางานอยางมืออาชีพ
3. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาดวยระบบ
คุณภาพ เนนการมีสวนรวมอยางมี
ประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ใช
-แบบสอบถาม
-แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ผูเรียนมีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากลและเปนพลโลกที่ดี
7.2 ครูมีคุณภาพในการจัดการเรียนรูและบุคลากรมีทักษะในการทํางานอยางมืออาชีพ
7.3 โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ เนนการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นายศุภชัย จินะรักษ)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหนางานแผนงาน
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นายชูชาติ เดนถาวร)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน
ลงชื่อ.......................................ผูอ นุมัติโครงการ
( นายสันติ อวรรณา )
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

แผนงานกลุมบริหารงานทั่วไป
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8

โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสิง่ แวดลอม
โครงการสงเสริมพัฒนาระบบงานธุรการ
โครงการสงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรู
โครงการสงเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ
โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมและการบริการทีส่ งเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศโรงเรียน
โครงการสงเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุม บริหารงานทั่วไป
โครงการพัฒนาระบบงานการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนางานอาคารสถานที่และสิง่ แวดลอม
จุดเนน สพฐ.ที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 7
มาตรฐานที่ 11
ขอที่ 1,6
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานอาคารสถานที่ กลุมบริหารงานทั่วไป
นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ์
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ไดจัด
สภาพแวดลอม บรรยากาศทีเ่ อื้อตอการจัดการศึกษา โดยมีอาคาร สถานที่สวยงาม สะอาด รมรื่นนาอยูเปน
แหลงเรียนรูในสถานศึกษาสนองนโยบายของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีความรักโรงเรียน มีสวนรวมในการ
ดูแลรักษาอาคารสถานที่ มีความปลอดภัย การสงเสริมสุขภาพพลานามัยของผูเ รียนใหมสี ุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี การประชาสัมพันธงานของโรงเรียน การใหบริการชุมชนในการใชอาคารสถานที่ในโอกาสอัน
ควร สมาคมศิษยเกา ผูปกครอง องคกรภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางบานกับชุมชนจึงไดจัดใหมีโครงการ พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ขึ้นใน
โรงเรียน ใหพฒ
ั นาตอเนือ่ งและยั่งยืน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดสภาพสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู สงเสริมสุขภาพอนามัยและปลอดภัยของผูเรียน
2.2 เพื่อใหอาคารเรียน อาคารประกอบ มีความสะอาด สวยงาม มีบรรยากาศทางวิชาการ
2.3 เพื่อบริการงานสาธารณูปโภคใหเพียงพอ มีระบบสุขาภิบาล การรักษาสภาพแวดลอมที่ถูก
สุขอนามัยและมีความปลอดภัย
2.4 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีนสิ ัยใฝเรียน ศึกษาหาความรูดว ยตนเองจากแหลงเรียนรูในสถานศึกษา
และมีจิตอาสาในการดูแลรักษาสถาบันของตนเอง
2.5 เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบริการที่สง เสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ
3.2 ดานคุณภาพ
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สง เสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพตามเกณฑ รอยละ 85 ตามตัวชี้วัด ดังนี้
2.1 มีสภาพแวดลอมทีเ่ อื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม ตามเกณฑรอยละ 85
2.2 มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและปลอดภัยของผูเรียน
ตามเกณฑรอยละ 85

2.3 มีอํานวยความสะดวกพอเพียงและอยูในสภาพใชการไดดี
2.4 มีบริเวณหองเรียนและรอบอาคารสถานทีส่ ะอาด

ตามเกณฑรอยละ 85
ตามเกณฑรอยละ 85

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 การซอมแซมและจัดระบบ
สาธารณูปโภค น้ํา ไฟฟา
2.4 ประกวดหองเรียน
2.5 ประกวดเขตรับผิดชอบ
3.ขั้นประเมินผล
3.1 สอบถาม
3.2 สํารวจ

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

-

พ.ค. 2559

นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ์

พ.ค.- ก.ย.
2559

นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ์
นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ์

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

นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ์
นางลําดวน ปานปาก

ต.ค. 2559

นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ์
นางลําดวน ปานปาก

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
85,960
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
85,960
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้

ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1
2
3
4

การซอมแซม บํารุงรักษาอาคารสถานที่
การซอมแซมและจัดระบบสาธารณูปโภค
ประกวดหองเรียนคุณภาพ
ประกวดเขตรับผิดชอบ
รวม

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใช
คาวัสดุ
สอย
7,000
50,510
4,000
20,400
1,620
2,430
11,000
74,960

รวม
57,510
24,400
1,620
2,430
85,960

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค)
1. โรงเรียนมีสภาพสิง่ แวดลอมใหเอือ้ ตอการเรียนรู
สงเสริมสุขภาพอนามัยและปลอดภัยของผูเ รียน
2.โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ มีความ
สะอาด สวยงาม มีบรรยากาศทางวิชาการ
3. โรงเรียนมีสาธารณูปโภคใหเพียงพอ มีระบบ
สุขาภิบาล การรักษาสภาพแวดลอมที่ถูก สุขอนามัย
และมีความปลอดภัย
4 โรงเรียนได สงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยใฝเรียน
ศึกษาหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูใน
สถานศึกษาและมีจิตอาสาในการดูแลรักษาสถาบัน
ของตนเอง
5. โรงเรียนและชุมชนไดมสี วนรวมในการจัด
การศึกษาใหกบั นักเรียน

วิธีการประเมิน /
เครื่องมือ
- สอบถาม

เครื่องมือที่ใช
- แบบสอบถาม

- สํารวจ

- แบบสํารวจ

- สํารวจ

- แบบสํารวจ

-สอบถาม

- แบบสอบถาม

- สํารวจ

- แบบสํารวจ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 มีสภาพแวดลอมทีเ่ อื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม ตามเกณฑ รอยละ 85
7.2 มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและปลอดภัยของผูเรียน ตามเกณฑ รอยละ 85
7.3 มีอํานวยความสะดวกพอเพียงและอยูในสภาพใชการได ตามเกณฑ รอยละ 85
7.4 มีบริเวณหองเรียนและรอบอาคารสถานทีส่ ะอาด ตามเกณฑ รอยละ 85
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ์)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหนางานอาคารสถานที่
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นางนิมิตรา แกวบริสทุ ธิ์)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558)
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการ

จํานวน

หนวย

ประตูเหล็ก
2
ตรม.
ปูนซีเมนต
11
ถุง
ทอพีวีซีแข็งชนิดธรรมดา 20
ทอน
ประตูเหล็กมวน
3
ตรม.
กอกน้ํา
20
อัน
ปายไวนิล
10
ผืน
กุญแจ
10
ชุด
ทอพีวีซี ฉาก
40
ตัว
ทอพีวีซี ตอตรง
40
ตัว
ใบมีดตัดหญา
30
ใบ
แกสโซฮอล 95 E20
50
ลิตร
กาวทาทอPVC
10 กระปอง
ประตู PVC บานเรียบ
10
บาน
ขนาด 0.60×1.80ม.
14 คาจางซอมแซม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สี่หมื่นสามพันบาทถวน)

งบประมาณ
ราคาตอ
หนวย

จํานวน
แหลง
เงิน งบประมาณ

จํานวน
เงิน

2,200
150
56
500
50
500
100
10
10
120
34
50
1,500

4,400
1,650
1,120
1,500
1,000
5,000
1,000
400
400
3,600
1,700
500
15,000

4,400
1,650
1,120
1,500
1,000
5,000
1,000
400
400
3,600
1,700
500
15,000

5,730

5,730
43,000

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

5,730
43,000

ระยะเ
วลาที่
ตองกา
รใช

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ

งบประมาณ

ราคาตอ
หนวย

จํานวน
เงิน

ปูนซีเมนต
30
ถุง
150
ทอพีวีซีแข็งชนิดธรรมดา 20
ทอน
56
กอกน้ํา
20
อัน
50
ปายไวนิล
20
ผืน
300
กุญแจ
10
ชุด
100
ทอพีวีซี ฉาก
40
ตัว
10
ทอพีวีซี ตอตรง
40
ตัว
10
ใบมีดตัดหญา
20
ใบ
120
แกสโซฮอล 95 E20
50
ลิตร
34
กาวทาทอPVC
10 กระปอง
50
น้ํายาลางหองน้ํา
10 แกลลอน 600
เกียรติบัตร
200
แผน
10
สีน้ํามัน
10 กระปอง 150
กาวทาทอPVC
10 กระปอง
50
หนาตางบานทืบไมสัก
10
บาน
640
ขนาด 0.60×1.10ม.
17 คาจางซอมแซม
7,540
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สี่หมื่นสองพันเการอยหกสิบบาทถวน)

4,500
1,120
1,000
6,000
1,000
400
400
2,400
1,700
500
6,000
2,000
1,500
500
6,400

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

รายการ

จํานวน

หนวย

7,540
42,960

ระยะเ
วลาที่
จํานวน
แหลง
ตองกา
งบประมาณ เงิน
รใช
เงินอุดหนุน 4,500
เงินอุดหนุน 1,120
เงินอุดหนุน 1,000
เงินอุดหนุน 6,000
เงินอุดหนุน 1,000
เงินอุดหนุน 400
เงินอุดหนุน 400
เงินอุดหนุน 2,400
เงินอุดหนุน 1,700
เงินอุดหนุน 500
เงินอุดหนุน 6,000
เงินอุดหนุน 2,000
เงินอุดหนุน 1,500
เงินอุดหนุน 500
เงินอุดหนุน 6,400
7,540
42,960

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมพัฒนาระบบงานธุรการ
จุดเนน สพฐ.ที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 7
มาตรฐานที่ 14
ขอที่ 7
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานธุรการโรงเรียน กลุมบริหารงานทั่วไป
นางสาววารุณี กอบกํา
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลมีนโยบายการบริหารงานแบบมุงเนนผลงาน กระทรวงศึกษาจึงกําหนดเปนมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสถานศึกษามีการบริหารงานเชิงกลยุทธ สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร (SBM)
การความเตรียมพรอมเขารวมประชาคมอาเซียน และใหมกี ารตรวจสอบถวงดุล งานธุรการจึงจัดวางระบบ
การบริหารแผนงาน โดยใชระบบ P D C A ใหครบวงจร ซึง่ ก็คือระบบการบริหารงานแบบมุง เนนผลงาน
จึงจัดทําปรับปรุงงานธุรการ
2. วัตถุประสงค (ระบุตัวชี้วัด)
2.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณใหครบวงจรเดรมมิง่
2.2 เพื่อปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานธุรการใหคลองตัวเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น
2.3 เพื่อใหสถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ครอบคลุมการบริหารงบประมาณ 7 ดาน
2. การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐานครบ 5 องคประกอบ
3.2 เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมีการบริหารงานตามระบบเดรมมิ่ง รอยละ 83
2. โรงเรียนมีการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน ตามเกณฑ สพฐ. รอยละ 83
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

กรกฎาคม – สิงหาคม
2558

น.ส.วารุณี กอบกํา

ขั้นตอน

เปาหมาย

2. ขั้นดําเนินการ
กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมิน
โครงการ)
3.2 ประเมินความคิดเห็นผูรวมกิจกรรม
(แบบสอบถามความคิดเห็น)
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร (แฟมสะสมงาน)

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2558 –
สิงหาคม 2559

น.ส.วารุณี กอบกํา

สิงหาคม – กันยายน
2559

น.ส.วารุณี กอบกํา

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
24,300
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
24,300
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย

1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน
3 ดําเนินงานตามแผน
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณสํานักงานตามที่กําหนด
- ตรวจรับวัสดุ-อุปกรณ
4 ติดตามประเมินผล
- วิเคราะหขอมูลจากการใชวัสดุ-อุปกรณ
5 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
รวม

คาวัสดุ

24,300

รวม

24,300

24,300

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค)
ผูใชบริการงานธุรการรอยละ 83 มีความพึง
พอใจในการใหบริการ

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
การประเมิน/การสังเกต

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สอดคลองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
7.2 โรงเรียนมีการพัฒนาการศึกษาเปนที่ยอมรับของผูปกครอง ชุมชน ในทองถิ่น
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาววารุณี กอบกํา)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ
หัวหนางานธุรการโรงเรียน
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นางนิมิตรา แกวบริสทุ ธิ์)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

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

1. พัสดุสํานักงาน
กระดาษถายเอกสาร A4 70 gm
60
กระดาษปกสีฟา ชมพู เขียว ทําปก A4 150 3
gm
กระดาษโฟโต 180 gm A4
1
กระดาษการดขาว 150 gm A4
1
สมุดเบอร 2 ปกเคลือบ
4
ซองขาว ครุฑ 555
1
ซองน้ําตาล A4
30
ลวดเสียบกระดาษ
5
หมึก HP LaserJet 83 A
10
หมึกพิมพ Canon สีดํา แดง ฟา เหลือง
6
หมึกเติมปากกาไวบอรด ตรามา สีน้ําเงิน
1
กาวกาเท็กซ ขนาด 40 cc.
2
แลคซีน ขนาด 1.5 นิ้ว
4
ถานนาฬิกา AA
3
รวม
2. ซอมแซม/บํารุง/ตรวจสภาพอุปกรณ
และเครื่องใชสํานักงาน
เครื่องปริ้นเตอร
รวม (สองหมื่นสี่พันสามรอยบาทถวน)

รีม
รีม

130 7,800
75 225

หอ

350

350

หอ 75
75
เลม 50 200
กลอง 500 500
ซอง 5
150
โหล 80 400
กลอง 1,150 11,500
ขวด 100 600
ขวด 90
90
ขวด 19
38
มวน 55 220
แพ็ค 25
75
22,223
2,077
24,300

เงินอุดหนุน 24,300 ต.ค.58 –
ก.ย.59

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรู
จุดเนน สพฐ.ที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 7,9,12
มาตรฐานที่ 13
ขอที่ 7
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานประชาสัมพันธ กลุม บริหารงานทั่วไป
นางสาวดวงเนตร อองละออ
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
งานประชาสัมพันธจัดเปนแหลงเรียนรูท ี่มหี นาที่เผยแพรความรู ขอมูล ขาวสาร
และประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ ใหบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน
ผูปกครอง และผูที่มสี วนเกี่ยวของเกิดการเรียนรูโดยผานสือ่ ประชาสัมพันธตางๆ เชน การจัดรายการเสียง
ตามสาย การจัดทําวารสารโรงเรียน เอกสารและหนังสือเผยแพรขอมูลขาวสาร ฯลฯ จนสามารถสราง
ความรู ทักษะ มีระบบการจัดการความรู มีการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งบุคลกรใน
สถานศึกษา ชุมชน ผูปกครองและผูมสี วนเกี่ยวของ (ตัวบงชี้ 13.1 และ 13.2)
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมการพัฒนางานประชาสัมพันธเปนแหลงเรียนรูในการเผยแพรความรู ขอมูล ขาวสาร
และประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ ใหกับบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน
ผูปกครอง และผูม ีสวนเกี่ยวของ (ตัวบงชี้ 13.1)
2.2 เพื่อสงเสริมใหมีการจัดทําและจัดหาสื่อประชาสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรูร ะหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรทีเ่ กี่ยวของ(ตัวบงชี้ 13.2)
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1. มีการจัดรายการเสียงตามสายทุกวันจันทร – ศุกรในชวงเชา และพักเที่ยง (ยกเวนวันหยุด,วัน
ปดภาคเรียน)
2. มีหนังสือพิมพบริการขาวสารวันละ 1 ฉบับ (ยกเวนวันหยุด,วันปดภาคเรียน)
3. มีวารสารโรงเรียน ปละ 1 ฉบับ จํานวน 1,000 เลม
4. มีเอกสารและหนังสือเผยแพรความรู ขอมูลขาวสารใหกับบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน
ผูปกครอง และผูม ีสวนเกี่ยวของ
3.2 ดานคุณภาพ
1. พัฒนางานประชาสัมพันธเปนแหลงเรียนรูในการเผยแพรความรู ขอมูล ขาวสาร และ
ประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ ใหกับบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน
ผูปกครอง และผูม ีสวนเกี่ยวของ

2. มีการจัดทําและจัดหาสื่อประชาสัมพันธ เชน การจัดรายการเสียงตามสาย วารสารโรงเรียน
เอกสารและหนังสือเผยแพรขอมูลขาวสาร ในการ แลกเปลีย่ นเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
4. วิธีดําเนินการ
กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 กําหนดขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการ
2.2 พัฒนางานประชาสัมพันธ
2.3 จัดรายการเสียงตามสาย
2.4 จัดทําวารสารโรงเรียน
3. การติด ตามประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมิน
โครงการ)
3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูร วม
กิจกรรม (แบบประเมินความพึงพอใจ)
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร (แฟมสะสม
งาน)

เปาหมาย

ระยะเวลา
26 – 30 ก.ย. 58

-มอบหมายงาน
-จัดซื้อวัสดุฯลฯ
-จัดรายการฯ
-ทําวารสาร ร.ร.

1 –10 ต.ค. 58
20 ต.ค. 58 – 30
ก.ย. 59
20 ต.ค. 58 – 30
ก.ย. 59
1 มี.ค. 59 – 15
พ.ค. 59

-รายงานผลการ
ดําเนินงาน

30 ก.ย. 59

ผูรับผิดชอบ
น.ส.ดวงเนตร

-คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ
-นักเรียนจัด
รายการเสียงตาม
สาย

น.ส.ดวงเนตร

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
59,050
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
4,050
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
() เงิน อื่น ๆ
55,000
บาท (ระดมทรัพยากร)
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้

ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
การใชงบประมาณ
1 พัฒนางานประชาสัมพันธ
- วัสดุสํานักงาน
- หนังสือพิมพเดลินิวส
1.ขั้นเตรียมการ
-ประชุมครูเพื่อทราบความ
ตองการใชวัสดุอปุ กรณ/สื่อ
-มอบหมายหนาทีร่ ับผิดชอบ
2.ขั้นดําเนินการ
- จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ/สือ่
-ตรวจรับ ลงทะเบียน
-ใหบริการ เก็บสถิติขอมูล
3.ขั้นประเมินผล
-วิเคราะหขอมูลจากการใช
บริการ
-สรุปผลการดําเนินการ
-จัดทํารายงานเสนอฝาย
บริหาร
2 กิจกรรมการจัดรายการเสียง
ตามสาย
1.ขั้นเตรียมการ
-ประชุมวางแผนการจัด
รายการเสียงตามสาย
-มอบหมายหนาทีร่ ับผิดชอบ
2.ขั้นดําเนินการ
- ดําเนินการจัดรายการเสียง
ตามสายทุกวันจันทร – ศุกร
ชวงเวลาเชากอนโรงเรียนเขา
และพักเที่ยง
-เก็บรวบรวมสถิติการ
ใหบริการ
3.ขั้นประเมินผล
-วิเคราะหขอมูลจากการใช
บริการ
-สรุปผลการดําเนินการ
-จัดทํารายงานเสนอฝาย
บริหาร

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ

รวม

4,050

4,050

-

3 การจัดทําวารสารโรงเรียน
1.ขั้นเตรียมการ
-ประชุมวางแผนการจัดทํา
วารสารโรงเรียน
-มอบหมายหนาทีร่ ับผิดชอบ
2.ขั้นดําเนินการ
- ดําเนินการรวบรวมขอมูล
ออกแบบ และจัดทําวารสาร
โรงเรียน
-เก็บสถิติขอมูล
3.ขั้นประเมินผล
-วิเคราะหขอมูลจากการใช
บริการ
-สรุปผลการดําเนินการ
-จัดทํารายงานเสนอฝาย
บริหาร

55,000

55,000

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- ผูใชบริการงานประชาสัมพันธรอยละ 85
มีความพึงพอใจในการใหบริการของงาน
ประชาสัมพันธ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

- สอบถามความพึงพอใจ
ผูใชบริการงานประชาสัมพันธ

- แบบสอบถามความพึง
พอใจ

- ติดตามประเมินผลการจัด
กิจกรรมงานประชาสัมพันธ

- แบบประเมินผลการจัด
กิจกรรม

- บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน
ผูปกครอง และผูมสี วนเกี่ยวของรอยละ 85
- สรุปผลการดําเนินงาน
ไดรับความรู ขอมูลขาวสารและการ
ประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของโรงเรียน

- แบบบันทึกสรุปการ
ดําเนินงาน

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 งานประชาสัมพันธเปนแหลงเรียนรูในการเผยแพรความรู ขอมูล ขาวสาร และประชาสัมพันธการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ ใหกับบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครอง และผูมสี วน
เกี่ยวของ
7.2 มีสื่อประชาสัมพันธ เชน การจัดรายการเสียงตามสาย จัดทําวารสารโรงเรียน เอกสารและหนังสือ
เผยแพรขอมูลขาวสารฯลฯ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวดวงเนตร อองละออ)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ
หัวหนางานประชาสัมพันธ
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นางนิมิตรา แกวบริสทุ ธิ์)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ตลอดปงบประมาณ)
ที่
1
2
3

4
5

รายการ

จํานวน ราคา จํานวน
งบประมาณ
ระยะเวลา
หนวย ตอ
เงิน
แหลง
จํานวน ที่ตองการ
หนวย
ใช
งบประมาณ เงิน
คาหนังสือพิมพรายวัน
198
10 1,980 เงินอุดหนุน 1,980 ต.ค.58-ก.ย.
ฉบับ
59
ไวนิลประชาสัมพันธ 1x3
6 ผืน 380 1,800 เงินอุดหนุน 1,800 ต.ค.58-ก.ย.
เมตร
59
10
10
100 เงินอุดหนุน
100 ต.ค.58-ก.ย.
ลวดเย็บกระดาษ No.10 -1M
กลอง
59
MAX
(ขนาดกลองละ 1000
steples)
คลิปเสียบกระดาษตราสมอ
10
9
90 เงินอุดหนุน
90
ต.ค.58-ก.ย.
(ขนาดกลองละ 50 pcs)
กลอง
59
80 เงินอุดหนุน
80
ต.ค.58-ก.ย.
ลวดเย็บกระดาษ No.3-1M 4 กลอง 20
59
MAX
(ขนาดกลองละ 1000
steples)
รวม (สี่พันหาสิบบาทถวน)
4,050

ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559)
ที่

รายการ

จํานวน ราคา จํานวน
งบประมาณ
ระยะเวลาที่
หนวย ตอ
เงิน
แหลง
จํานวน ตองการใช
หนวย
งบประมาณ เงิน
1 คาจัดจางทําวารสารโรงเรียน 1,000
55 50,000 เงินระดม 55,000 มี.ค. – พ.ค.
เลม
ทรัพยากรฯ
59
รวม (หาหมื่นหาพันบาทถวน)
55,000

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ
จุดเนน สพฐ.ที่ 9
ตัวบงชี้ที่ 1
มาตรฐานที่ 1
ขอที่ 4
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานอนามัยโรงเรียน กลุม บริหารงานทั่วไป
นางวาสนา รัตนกรจินดา
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการจัด
การศึกษา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทสี่ มบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญ
 ญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังนั้นงาน
อนามัยโรงเรียนและสงเสริมสุขภาพ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาผูเ รียนใหเปนผู
ที่มีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ โดยไดจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป เชนการวัดน้ําหนักและสวนสูง
ในแตละปการศึกษา เทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแสดงการ
เจริญเติบโตดานความสูงตามอายุ และน้ําหนัก แสดงความอวน-ผอม เปนการสงเสริมความเจริญเติบโตของ
ผูเรียนตามชวงอายุวัยตลอดจนเปนการปองกันและแกไขปญหาสุขภาพของผูเ รียน
2. วัตถุประสงค(ระบุตัวชี้วัด)
2.1 นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ
2.2 นักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภชั้น ม. 1 - ม. 6
3.2 ดานคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภมสี ุ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
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมินโครงการ)
3.2 ประเมินความคิดเห็นผูรวมกิจกรรม
(แบบสอบถามความคิดเห็น)
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร(แฟมสะสมงาน)

งบประมาณ
-

วัน เดือน ปที่ปฏิบัติ
ต.ค. 58

3,000

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

-

ก.ย. 59

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
3,000
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
3,000
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่
1
2

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

3,000

3,000

-

-

กิจกรรมที่ 1
1.1 จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ
กิจกรรมที่ 2
2.1 ตรวจรับ ลงทะเบียน
2.2 ใหการใหบริการ
2.3 เก็บสถิติขอมูล
2.1 ใหบริการแกบุคลากรและนักเรียน
2.2 สรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
รวม

-

-

3,000

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

วิธีการวัดและประเมินผล
การประเมิน/การสังเกต
การสอบถาม การสังเกต
การประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม/แบบทดสอบ
สมรรถภาพ
แบบสอบถาม/แบบสังเกต
แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ
7.2 นักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางวาสนา รัตนกรจินดา)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ
หัวหนางานอนามัยโรงเรียน
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นางนิมิตรา แกวบริสทุ ธิ์)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรโครงการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

งบประมาณ

ระยะเวลา
ราคา จํานวน แหลง จํานวน
ที่ตองการ
รายการ
จํานวน หนวย
ตอหนวย เงิน งบประมาณ เงิน
ใช
เจลลดไข
2
ถุง 150 300 เงินอุดหนุน 300
ยาแกปวดประจําเดือน
1
ขวด 500 500
500
สําลี
2
ถุง 100 200
200
พลาสเตอรปดแผล
1 กลอง 100 100
100
น้ําเกลือ
10 ขวด 20
200
200
ยาใสแผลสด
8 ขวด 25
200
200
ยาลดกรด
1000 เม็ด
200
200
ยาแกปวด ลดไข
6 ขวด 200 1200
1200
ผาพันแผล
1 กลอง 100 100
100
รวม (สามพันบาทถวน)
3,000

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาสภาพแวดลอมและการบริการทีส่ งเสริมใหผเู รียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
จุดเนน สพฐ.ที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 7
มาตรฐานที่ 11
ขอที่ 1,7
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กลุมบริหารงานทั่วไป
นายสุวัฒนชัย สมนึก
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาดานการบริการแกครูและนักเรียนที่จะสงเสริมใหผูเรียนมีการพัฒนาเต็มศักยภาพ
จําเปนตองจัดสื่ออุปกรณเพื่อบริการและจัดหาเครื่องมือในการบริการที่รวดเร็วและสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสม
สะดวกตอการปฏิบัตงิ านของบุคลากรที่เกี่ยวของ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหมสี ื่อและอุปกรณสําหรับบริการการใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2.2 เพื่อพัฒนาอุปกรณและเครื่องมือสําหรับอํานวยความสะดวกในการปรับซอมแซมสื่ออุปกรณ
เทคโนโลยี ใหสามารถใชไดตามปกติอยางรวดเร็ว
2.3 เพื่อบริการซอมแซมสือ่ อุปกรณเทคโนโลยีที่มีการชํารุดเสียหายใหใชงานไดตามปกติ
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน จํานวน 680 คน บุคลากรทางการศึกษา 60 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
สื่อ อุปกรณทางเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมและพอเพียงมีเครือ่ งมือสําหรับบริการและซอมแซมสื่อ สื่อ
อุปกรณเทคโนโลยีทมี่ ีการชํารุดเสียหายสามารถใชงานไดตามปกติ
4. วิธีดําเนินการ
กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน

เปาหมาย
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
นักเรียน 680 คน
15 ต.ค. นายสุวัฒนชัย สมนึก
บุคลากรทางการศึกษา
2558
60 คนมีสื่อ
อุปกรณทางเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและ
พอเพียง

กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 สํารวจอุปกรณที่ชํารุดและตอง
เพิ่มเติม
2.2 ขออนุมัติจัดซื้อ
2.3 ติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ
2.4 บริการแกผูที่ขอใชอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. การติดตามประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมิน
โครงการ)
3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูร วม
กิจกรรม (แบบประเมินความพึงพอใจ)
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร (แฟม
สะสมงาน)

เปาหมาย
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
นักเรียน 680 คน
บุคลากรทางการศึกษา
60 คนมีสื่อ อุปกรณ
ตลอดป นายสุวัฒนชัย สมนึก
ทางเทคโนโลยีที่
การศึกษา
เหมาะสมและพอเพียง
นักเรียน 680 คน
บุคลากรทางการศึกษา
60 คนมีสื่อ อุปกรณ
ต.ค.2559
ทางเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและพอเพียง

นายสุวัฒนชัย สมนึก

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
24,290
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
24,290
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใช
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1
1.1 ปรับปรุงระบบเสียงหนาเสาธง
1.2 ปรับปรุงระบบเสียงในหอประชุม
1.3 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
กิจกรรมที่ 2
2.1 บริการปรับซอมแนะนําการใชสื่อ
โสตทัศนูปกรณ
รวม

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

20,000

20,000

4,290

4,290

24,290

24,290

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ตามวัตถุประสงค)
1. การจัดหาสือ่ ที่เหมาะสม

การสํารวจและสอบถาม

แบบสํารวจและสอบถาม

2. การจัดหาอุปกรณทเี่ หมาะสม

การสํารวจและสอบถาม

แบบสํารวจและสอบถาม

3. การบริการที่รวดเร็ว

การสํารวจและสอบถาม

แบบสํารวจและสอบถาม

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนไดรับความรูจ ากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีตามที่การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จาก
การที่ครูมีสอื่ อุปกรณทางเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมและพอเพียง โดยที่งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีมี
เครื่องมือสําหรับบริการและซอมแซมสื่อ สื่ออุปกรณเทคโนโลยีที่มกี ารชํารุดเสียหายสามารถใชงานไดตามปกติ
และทันเหตุการณ
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นายสุวัฒนชัย สมนึก)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหนางานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นางนิมิตรา แกวบริสทุ ธิ์)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558)
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ที่
1
2
3
4

งบประมาณ

ราคา
จํานวน
แหลง
จํานวน
รายการ
จํานวน หนวย ตอ
เงิน งบประมาณ เงิน
หนวย
เครื่องขยายเสียง
1
เครื่อง 8,800 8,800 เงินอุดหนุน 8,800
ลําโพงแขวน
1
คู 6,000 6,000 เงินอุดหนุน 6,000
ฟองน้ําสวมไมโครโฟน
4
แพ็ค 90
360
เงินอุดหนุน
360
ปลั๊ก แจ็ค ไมโครโฟน-ลําโพง
ถัวเฉลี่ย
2,410 เงินอุดหนุน 2,410
รวม (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหารอยเจ็ดสิบบาทถวน)
17,570
17,570

ระยะเวลา
ที่ตองการ
ใช
ต.ค.2558
ต.ค.2558
ต.ค.2558
ต.ค.2558

ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ราคา
จํานวน
ที่
รายการ
จํานวน หนวย ตอ
เงิน
หนวย
1 Driver ลําโพงเสียงแหลม
2
ตัว 2,750 5,500
2 อุปกรณซอมระบบเสียง
ถัวเฉลี่ย
1,220
รวม (หกพันเจ็ดรอยยี่สิบบาทถวน)
6,720

งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

ระยะเวลา
จํานวน ที่ตองการ
ใช
เงิน
5,500 พ.ค.2559
1,220 พ.ค.2559
6,720

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาระบบงานสารสนเทศโรงเรียน
จุดเนน สพฐ.ที่ 9
ตัวบงชี้ที่ 7
มาตรฐานที่ 14
ขอที่ 5
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานสารสนเทศโรงเรียน กลุม บริหารงานทั่วไป
นายศุภชัย จินะรักษ
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
ขอมูลและสารสนเทศเปนปจจัยหลักของการทํางานในปจจุบัน ทั้งงานดานการบริหารและผูบ ริหารใน
ระดับตาง ๆ หรืองานดานการปฏิบัติการผูป ฏิบัติการในทุกระดับตองมีขอ มูลและสารสนเทศ ไมวาหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ลวนตองการขอมูลสารสนเทศที่ ถูกตอง แมนยํา ครบถวน ครอบคลุม รวดเร็ว เชื่อถือได ซึ่ง
จะทําใหองคกรนั้น ๆ ไดเปรียบทัง้ ในเชิงการบริหารจัดการและเชิงการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน และองคกร
ในระดับลางจะสามารถเปนฐานขอมูลสารสนเทศ ทีเ่ ปนประโยชนกับองคกรในระดับทีเ่ หนือกวาขึ้นไป ยิ่ง
โดยเฉพาะในองคกรการจัดการศึกษาจําเปนตองอาศัยขอมูลสาระสนเทศ ภายในสถานศึกษาในการบริหาร
จัดการการศึกษาเพือ่ สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งขอมูลและสารสนเทศนั้น
จะทําใหการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ ฉะนั้น จึงจําเปนตองมีระบบขอมูลสารสนเทศที่ ถูกตอง เปน
ปจจุบันและสมบูรณอยูเสมอ ซึง่ จะสามารถนําขอมูลสารสนเทศมาวิเคราะหหาจุดเดนจุดดอยเพื่อปรับปรุงและ
แกไขประสิทธิภาพของสถานศึกษาใหเกิดการพัฒนาในปจจุบันและ ในอนาคตอยางตอเนื่อง ซึง่ จากหลักการ
และเหตุผลดังกลาวจะ สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานดังตอไปนี้
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน
2.2 เพื่อเปนแหลงใหบริการและเผยแพรขอมูลสารสนเทศแกบุคลากร ผูส นใจ และผูเกี่ยวของในทุก
ระดับ
2.3 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
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน กําหนดรูปแบบ
ขอบเขตขอมูลและขอบเขตการทํางาน
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ
- จัดหาวัสดุ – ครุภัณฑเพื่อการทํางาน (OBEC
– SMIS, DATA ON WEB,DATA Center, โรงเรียนใน
ฝน เปนตน )
- เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห ประมวลผล
- จัดทําเอกสารรูปเลม นําเสนอขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนใหมีความ
ทันสมัยและมีขอมูลที่เปนปจจุบันเพื่อเผยแพร
- จัดทํา Web site นําเสนอขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารของโรงเรียนใหมีความทันสมัยและมี
ขอมูลทีเ่ ปนปจจุบันเพื่อเผยแพร
- ทําปรับปรุงขอมูล สารสนเทศ ดาน ๆ ใหมี
ความถูกตอง สมบูรณ ครอบคลุมและมีความเปน
ปจจุบันมากอยูเสมอ
3. การติดตามประเมินผล
3.1 ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินการ ประเมิน
โครงการ (แบบประเมินโครงการ)
3.2 ประเมินความพึงพอใจ ผูร วมกิจกรรม
(แบบประเมินความพึงพอใจ)
3.3 สรุปผลการดําเนินการดโครงการ
3.4สรุปรายงานผลการดําเนินการดโครงการ เสนอ
ผูบริหาร (แฟมสะสมงาน)

งบประมาณ

8,100

วัน เดือน ปที่ปฏิบัติ
กันยายน พ.ศ. 2558

ตุลาคม พ.ศ. 2558 –
กันยายน พ.ศ. 2559

กันยายน พ.ศ. 2559

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
8,100
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
8,100
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

1

พัฒนาระบบงานสารสนเทศ
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

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

8,100

8,100

8,100

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน/เครื่องมือ
(ตามวัตถุประสงค)
การสํารวจและการสอบถาม
ระบบขอมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนถูกตอง สมบูรณและเปน
ปจจุบัน
การสํารวจและการสอบถาม
ใหบริการและเผยแพรขอมูล
สารสนเทศแกบุคลากรผูสนใจ
และผูเ กี่ยวของทุกระดับ

เครื่องมือที่ใช
แบบสํารวจและแบบสอบถาม
แบบสํารวจและแบบสอบถาม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 โรงเรียนมีศูนยขอมูลสารสนเทศ
7.2 มีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลสารสนเทศ
7.3 มีอุปกรณและเครื่องมือที่จําเปนในการจัดเก็บ รวบรวม ใหบริการและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ
แกบุคลากร นักเรียน ผูสนใจ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
7.4 ระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนถูกตอง สมบูรณ ครอบคลุมและเปนปจจุบัน
7.5 ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น
7.6 โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศที่ครบถวน เปนปจจุบันครอบคลุมงานทั้ง 4 ดาน สามารถนําขอมูล
สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นายศุภชัย จินะรักษ)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหนางานสารสนเทศโรงเรียน
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นางนิมิตรา แกวบริสทุ ธิ์)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

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

1 Mixer+Amp+ไมโครโฟน

1

ชุด

3000

2 เลนส FIX Canon EF 50MM
F/1.8 II
3 กระดาษถายเอกสาร 80 g

1

ตัว

3500

10

รีม

110

4 กระดาษปก สี A4

2

รีม

125

5 สันรูด 15 มม.
1
หอ
6 สันรูด 17 มม.
1
หอ
รวม (แปดพันหนึ่งรอยบาทถวน)

125
125

3000 ( )เงิน
งบประมาณ
3500 (√)เงินอุดหนุน
1100 ( )เงินนอก
งปม.
250 ( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)
125
125
8,100

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุม บริหารงานทั่วไป
จุดเนน สพฐ.ที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 7
มาตรฐานที่ 14
ขอที่ 7
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
กลุมบริหารงานทั่วไป
รองผูอํานวยการกลุม บริหารงานทั่วไป
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
ดวยระบบบริหารจัดการกลุม บริหารทั่วไป เปนงานอีกงานหนึ่งที่ตองใหบริการ สื่อสาร ประสาน
สัมพันธในรูปแบบบริการสาธารณะ อันจะเปนประโยชนสําหรับโรงเรียนและชุมชน เปนงานทีส่ งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ เปนโรงเรียนดีใกลบาน เปดโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชนทุกคนไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลที่มี
คุณธรรมนําความรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหการทํางานเปนไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกระจายการบริหารงานภายในองคกรเปนการจัด
การศึกษาที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง การอํานวยความสะดวกใหกบั
ผูรบั บริการใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหบุคลากร นักเรียนและผูปกครองไดรับการบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2.2 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุมบริหารทั่วไปใหมีระเบียบเรียบรอยเปนสัดสวนไดอยางเปน
ขั้นตอนและมีระบบแบบแผน
2.3 เพื่ออํานวยความสะดวก สนับสนุน สงเสริมใหการปฏิบตั ิงานของโรงเรียนดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
นักเรียน ผูปกครอง บุคลากรภายในโรงเรียน ปฏิบัติงานและใชบริการไดดีอยางนอย 80 %
3.2 ดานคุณภาพ
บุคลากรสามารถปฏิบัตงิ านไดอยางดีและมีประสิทธิภาพสงผลถึงนักเรียนทุกคนโรงเรียนมีการ
บริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน ตามเกณฑ สพฐ. รอยละ 80

4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน
2. ขั้นดําเนินการ
กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

-โครงการ
-คําสั่งแงตั้ง

กรกฎาคม – สิงหาคม
2558

นายสันติ อวรรณา

-วัสดุอุปกรณ.
ในการดําเนิน
โครงการ

ตุลาคม 2558 –
สิงหาคม 2559

นายสันติ อวรรณา

สิงหาคม – กันยายน
2559

นายสันติ อวรรณา

3. ขั้นประเมินผล
-รายงานผล
3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมิน
การดําเนิน
โครงการ)
3.2 ประเมินความคิดเห็นผูรวมกิจกรรม ตามโครงการ
(แบบสอบถามความคิดเห็น)
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร (แฟมสะสม
งาน)

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
8,100
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
8,100
บาท
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

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

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

8,100

8,100

8,100

8,100

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค)
นักเรียน ผูป กครอง บุคลากรภายใน
สถานศึกษา มากกวารอยละ 80 มีความพึง
พอใจตอผลการปฏิบัติงานและการใหบริการ

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ
การประเมิน/การสังเกต

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 มีการบริหารจัดการและจัดสภาพแวดลอมทีเ่ อื้อใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7.2 นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผูปกครองนักเรียน รอยละ 85 มีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการ
ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
ตําแหนง รองผูอํานวยการ วิทยฐานะ ชํานาญการ
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นางนิมิตรา แกวบริสทุ ธิ์)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

รายละเอียดแนบทายโครงการ
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ (ไตรมาสที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 1/2559)
ทรัพยากรโครงการ
ที่

รายการ

ระยะเวลา
แหลง จํานวน
ที่ตองการ
งบประมาณ เงิน
ใช
( )เงิน
งบประมาณ
กลอง 980 1,960 (√)เงินอุดหนุน 1,960 16พค59
รีม
130 1,300 ( )เงินนอก
1,300 16พค59
งปม.
( )เงินอื่น ๆ
(ระบุ)
ชุด 4840 4,840
4,840 16พค59
8,100

ราคา
จํานวน
จํานวน หนวย ตอ
เงิน
หนวย

1. พัสดุสํานักงาน
หมึกปริ้นเตอร HP Laserjet pro1102
กระดาษ A4

งบประมาณ

2
10

2. ครุภัณฑ
ชุดรับแขกเบาะหนัง
1
รวม (แปดพันหนึ่งรอยบาทถวน)

โครงการ
สนองยุทธศาสตรของสพฐ
สนองการประเมินโดย สมศ.รอบ 3
สนองการประเมินภายใน
สนองกลยุทธโรงเรียน
ลักษณะของโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาระบบงานการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
จุดเนน สพฐ.ที่ 9
ตัวบงชี้ที่ 7
มาตรฐานที่ 14
ขอที่ 5
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง
งานอาคารสถานที่ กลุมบริหารงานทั่วไป
นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ์
ปงบประมาณ 2559 ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 )

1. หลักการและเหตุผล
การศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ในฐานะที่เปนกระบวนการฯงที่มีบทบาทโดยตรงตอ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพเหมาะสมและมีคุณสมบัตสิ อดคลองกับความตองการของประเทศ
การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาบุคลากรใหมีความเจริญงอกงามทุกดาน คือสติปญ
 ญา อารมณ และสังคม
ถาประเทศใดประชากรมีการศึกษาสูง ประเทศนั้นก็จะมีกําลังคนที่มปี ระสิทธิภาพไปดวย การสรางความ
ปลอดภัยใหแกเด็กนักเรียนเปนสิ่งจําเปน เพราะความปลอดภัยเปนปจจัยที่สง ผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพ
การเรียนรูของผูเ รียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสําเร็จหรือไมเพียงใด ขึ้นอยูกับความสุขและการมี
ชีวิตที่ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
สภาพแวดลอม รูจ ักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สง ผลกระทบตอผูอื่น รูจักปองกันตัวเองในภาวะคับขัน
และจัดการกับชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงถือเปนภารกิจทีส่ ําคัญของสถานศึกษาทีจ่ ะตองมี
แนวนโยบายการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา กลุมบริหารงานทั่วไปจึงไดจัดทําโครงการพัฒนา
ระบบงานการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหมรี ูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนดานตางๆ
2.2 เพื่อสรางความเขมแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ใหมีความพรอมสามารถ
ปองกันและแกไขสถานการณปญหาของนักเรียนดานตางๆได
2.3 เพื่อใหนักเรียน ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกคนไดรบั ความคุมครองความปลอดภัยทัง้ รางกาย
และจิตใจ
2.4 เพื่อสรางความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน โดยการใหความรูความเขาใจแก
ผูรบั ผิดชอบรวมถึงผูมสี วนเกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรบั ความรู ความเขาใจ รวมถึงไดรบั ความ
คุมครองดูแลความปลอดภัย
2. โรงเรียนมีแนวทางในการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

3.2 ดานคุณภาพ
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู ความเขาใจ รวมถึงไดรบั ความคุมครอง
ดูแลความปลอดภัยอยางมีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนมีแนวทางในการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนที่มีคุณภาพ
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
1.3 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน
2. ขั้นดําเนินการ
กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

-โครงการ
-คําสั่งแงตั้ง

กรกฎาคม –
สิงหาคม 2558

นางนิมิตรา แกว
บริสุทธิ์

-วัสดุอุปกรณ.
ในการดําเนิน
โครงการ

ตุลาคม 2558 –
สิงหาคม 2559

นางนิมิตรา แกว
บริสุทธิ์

3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ (แบบประเมินโครงการ) -รายงานผล
การดําเนิน
3.2 ประเมินความคิดเห็นผูรวมกิจกรรม
ตามโครงการ
(แบบสอบถามความคิดเห็น)
3.3 สรุปรายงานผูบริหาร (แฟมสะสมงาน)

สิงหาคม – กันยายน
2559

นางนิมิตรา แกว
บริสุทธิ์

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
งบประมาณ จํานวน
100,000
บาท จําแนกเปน
() เงิน อุดหนุนรายหัว
100,000
บาท (งบกลางเหลือจายป 58)
( ) เงิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
………….……………….. บาท
( ) เงิน อื่น ๆ
………….……………….. บาท
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (ถั่วจายทุกรายการ) ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ

จัดหาวัสดุอุปกรณพัฒนาระบบงานการรักษา
ความปลอดภัย
1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2 ประชุมวางแผนปฏิบัตงิ าน
3 ดําเนินงานตามแผน
4. ติดตามประเมินผล
5. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
รวม

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

20,000

30,000

500,000 100,000

20,000

30,000

500,000 100,000

6. การประเมินโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตามวัตถุประสงค)

วิธีการประเมิน /เครื่องมือ

1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก - การสังเกต
คนมีความรู ความเขาใจ รวมถึงไดรับความ - การสอบถาม
คุมครองดูแลความปลอดภัยอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนมีแนวทางในการรักษาความ
ปลอดภัยในโรงเรียนทีม่ ีคุณภาพ
3.นักเรียน ผูปกครอง บุคลากรภายใน
สถานศึกษา มากกวารอยละ 80 มีความพึง
พอใจตอผลการปฏิบัติงานและการใหบริการ

เครื่องมือที่ใช
-แบบสอบถาม
-แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู ความเขาใจ รวมถึงไดรับความคุมครอง
ดูแลความปลอดภัยอยางมีประสิทธิภาพ
7.2 โรงเรียนมีแนวทางในการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนที่มีคุณภาพ
7.3 นักเรียน ผูป กครอง บุคลากรภายในสถานศึกษา มากกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอผลการ
ปฏิบัติงานและการใหบริการ

ลงชื่อ............................................ผูเ สนอโครงการ
(นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ์)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหนางานอาคารสถานที่
ลงชื่อ………………………………….…ผูเห็นชอบโครงการ
(นางนิมิตรา แกวบริสทุ ธิ์)
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสันติ อวรรณา)
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

คําสั่งโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
ที่ ๒๒๕ /๒๕๕๘
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
.....................................................
เพื่ อ ให ก ารบริห ารงบประมาณและแผนงานของโรงเรียนวิไลเกี ยรติอุ ป ถัม ภ เปนไปดวยความ
เรียบรอย มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๒๔(๒) มาตรา ๓๙(๑) จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙ ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่ ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะในการดําเนินงานการจัดทํา
แผนปฏิบัติการใหเปนไปดวยความเรียบรอย ประกอบดวย
๑.๑ นายนิคม
มะยาระ
ประธานคณะกรรมการ
๑.๒ นายสันติ
อวรรณา
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายประจักษ วานเวียง
กรรมการ
๑.๔ นายชวลิต
ยอดยิ่ง
กรรมการ
๑.๕ นางนิมิตรา แกวบริสทุ ธิ์ กรรมการ
๑.๖ นายสถาพร พันธุประยูร กรรมการและเลขานุการ
๑.๗ นายศุภชัย
จินะรักษ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการดําเนินการ มีหนาที่ วิเคราะห พิจารณาการใชงบประมาณดําเนินการ/
โครงการใหสอดคลองกับเปาหมาย กลยุทธ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเปนรูปเลม และเสนอขอความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย
๒.๑ นายสันติ
อวรรณา
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายชวลิต
ยอดยิ่ง
รองประธานกรรมการ
๒.๓ นายประจักษ
วานเวียง
กรรมการ
๒.๔ นางนิมิตรา
แกวบริสทุ ธิ์ กรรมการ
๒.๕ นางอําภร
ทรงประยูร
กรรมการ
๒.๖ นางวัชรินทร
เจริญคํา
กรรมการ
๒.๗ นางสมบูรณ
มีมาก
กรรมการ
๒.๘ นางทิวา
ทิพยวงศ
กรรมการ
๒.๙ นางสาววารุณี
กอบกํา
กรรมการ
๒.๑๐ นางสุชาดา
เรือนคํา
กรรมการ
๒.๑๑ นางแสงอรุณ หีบจินดา
กรรมการ
๒.๑๒ นางเรณู
บัตริยะ
กรรมการ
๒.๑๓ นางสาวปยนุช จักรแกว
กรรมการ

๒.๑๔
๒.๑๕
๒.๑๖
๒.๑๗
๒.๑๘
๒.๑๙
๒.๒๐

นางสาวภัทริน ผาคํา
กรรมการ
นางสาวกาญจนา สํารอง
กรรมการ
นางสาววรรณนิสา สองใจ
กรรมการ
หัวหนากลุม สาระการเรียนรูทกุ กลุมสาระ กรรมการ
หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
กรรมการ
นายสถาพร
พันธุประยูร กรรมการและเลขานุการ
นายศุภชัย
จินะรักษ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ทั้งนี้ใหผูที่ไดรบั การแตงตั้งปฏิบัติหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการเปนไปดวยความ
เรียบรอย ความถูกตอง และเปนประโยชนตอราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
(ลงชื่อ)
(นายนิคม มะยาระ )
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร
ที่
วันที่ 25 กันยายน 2558
เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2559
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
ตามที่โรงเรียนไดมอบหมายใหงานแผนงานไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2559 ขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของโรงเรียนใหเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ
และเปาหมายของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บัดนี้ การดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารดังกลาวไดรับความรวมมือจากทุกฝาย
ทุกกลุม สาระการเรียนรูและแตละกลุมงานของโรงเรียนเปนอยางดียิ่ง ซึ่งไดดําเนินงานเสร็จเรียบรอย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)
(นายศุภชัย จินะรักษ)
หัวหนางานแผนงาน
อนุมัติ
ไมอนุมัติ
ลงชื่อ
( นายสันติ อวรรณา )
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่
เรื่อง

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร
วันที่ 26 กันยายน 2558
ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2559

เรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
ดวยงานแผนงานโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2559 เรียบรอยแลว จึงขอความอนุเคราะหทานประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ลงนามอนุมัติแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2559
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ลงชื่อ
( นายสันติ อวรรณา )
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

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

