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ส่วนที่ 3 รายละเอียด งบประมาณ/งาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่
1.
2.
3.
4.

1. แสดงประมาณการรายรับปี พุทธศักราช 2559
ประเภทเงินรายรับ
เงินอุดหนุน (ค่าหัวนักเรียน)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายได้สถานศึกษา
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
รวมทั้งสิ้น

จานวน ( บาท )
10,319,100
2,586,960
100,000
4,825,837
17,831,897

2. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน (เงินอุดหนุน)
ที่
กลุ่มงาน
จานวน
1. จัดสรรงบวิชาการร้อยละ 70
1.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ
4,573,630
1.2 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
2,000,000
1.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
412,740
1.4 กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
237,000
2. จัดสรรงบบริหารร้อยละ 20
2,063,820
3. จัดสรรงบสารองจ่ายร้อยละ 10
1,031,910
รวมทั้งสิ้น
10,319,100
แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ / งาน / กิจกรรม
(เงินอุดหนุน) (พัฒนาผู้เรียน)
พัฒนาครูและบุคลากร (อบรม/สัมมนา)
1,000,000
พัฒนาการเรียนการสอน (ครูจ้างสอน/วิทยากร)
1,000,000
วัสดุทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
500,000
การแข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะนักเรียน
200,000
แนะแนวยกผลสัมฤทธิ์นักเรียน ม. 3 และ ม. 6
50,000
พัฒนามาตรฐานสานักงานวิชาการ
40,000
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม. 3 ม. 6 และ ปวช. 3
50,000
พัฒนางานทะเบียนและวัดผล
40,000
งานประกันคุณภาพการศึกษา
50,000
To be number one teen dancercise
200,000
-
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ที่

โครงการ / งาน / กิจกรรม

11. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- อุปกรณ์สารเคมี
- ค่ายวิทยาศาสตร์
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์
12. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- สื่อและวัสดุทางการศึกษา
- แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
- ยกผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์
- ค่ายคณิตศาสตร์
13. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- สื่อและวัสดุทางการศึกษา
- ค่ายภาษาอังกฤษ
- วันคริสมาสต์
14. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
- สื่อและวัสดุทางการศึกษา
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยจักรยาน
คบลูกรัชดาสร้างบ้าน
ค่ายมารยาทไทย
ลูกรัชดาก้าวไกลสู่อาเซียน
15. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย
- สื่อและวัสดุทางการศึกษา
- วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
- ค่ายอัจฉริยภาพภาษาไทย
- ค่ายอ่านออกเขียนได้ทางภาษาไทย
16. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
- สื่อและวัสดุทางการกีฬา
17. พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา
- กีฬาสีภายใน
- กีฬาสหวิทยาเขต
- กีฬาจังหวัด
18. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ
- สื่อและวัสดุทางการศึกษา
- นิทรรศการทางศิลปะ

งบประมาณ
(เงินอุดหนุน)

งบประมาณ
(พัฒนาผู้เรียน)

150,000
-

40,000
40,000

50,000

10,000
10,000
40,000

50,000
10,000

40,000
-

50,000
50,000
60,000

50,000
10,000
-

50,000
35,000
-

40,000
25,000

150,000

-

40,000
30,000
10,000

-

50,000
30,000

-
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โครงการ / งาน / กิจกรรม

19. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาดนตรีสากล
- สื่อและวัสดุทางดนตรีสากล
- ซ่อมบารุงเครื่องดนตรีสากล
- การแข่งขันทักษะด้านดนตรี
20. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาดนตรีไทย
- สื่อและวัสดุทางดนตรีไทย
- ซ่อมบารุงเครื่องดนตรีไทย
21. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย
- สื่อและวัสดุทางนาฏศิลป์ไทย
- ค่ายนาฏศิลป์ไทย
22. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาเกษตรกรรม
- สื่อและวัสดุทางเกษตรกรรม
23. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาอุตสาหกรรม
- สื่อและวัสดุอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม
24. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาคหกรรม
- สื่อและวัสดุอุปกรณ์ทางคหกรรม
25. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาพาณิชยกรรม
- สื่อการเรียนการสอนพาณิชยกรรม
- วัสดุฝึกและซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด
26. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์พัฒนาการเรียนการสอน
- พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งระบบ
27. พัฒนาห้องสมุด
- จัดหาหนังสือ คู่มือการเรียน วารสาร สิ่งพิมพ์
- วัสดุอุปกรณ์ทางเทคนิค
28. รักการอ่าน
29. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
(สวนพฤกษศาสตร์)
- ปรับปรุงศูนย์
- วัสดุอุปกรณ์
- สื่องานสวนพฤกษศาสตร์
30. หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษา)
31. หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ICT)
32. หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(เงินอุดหนุน)

งบประมาณ
(พัฒนาผู้เรียน)

35,000
100,000
20,000

-

40,000
20,000

-

50,000
-

25,000

40,000

-

50,000

-

50,000

-

30,000
20,000

-

33,630

300,000
216,370

40,000
-

150,000
(ใช้งบหนังสือ)
6,000

100,000
50,000
50,000
4,573,630

800,000
447,190
287,400
2,486,960
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4. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โครงการ / งาน / กิจกรรม
งานสาธารณูปโภค
งานยานพาหนะ
พัฒนาสานักงานงบประมาณ
งานแผนงาน การเงินและบัญชี
งานส่งเสริมเทคโนโลยีและสารสนเทศ
งานควบคุมภายใน
งานระดมทรัพยากร
งานปฏิคม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(เงินอุดหนุน)
1,800,000
150,000
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
10,000
2,000,000

งบประมาณ
(พัฒนาผู้เรียน)
-

5. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารงานบริหารทั่วไป
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.

โครงการ / งาน / กิจกรรม
พัฒนาสานักงานบริหารทั่วไป
งานโรงเรียนกับชุมชน
งานโสตทัศนศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
งานอนามัยโรงเรียน
งานโภชนาการ
งานคณะกรรมการสถานศึกษา
พัฒนาอาคารสถานที่ซ่อมแซมและบารุง
งานสารบรรณ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(เงินอุดหนุน)
30,000
30,000
50,000
30,000
50,000
20,000
10,000
182,740
10,000
412,740

งบประมาณ
(พัฒนาผู้เรียน)
-
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6. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ที่

โครงการ / งาน / กิจกรรม

1. พัฒนานักเรียนตามระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน
- จัดทาคู่มือครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- จัดทาเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- วัสดุอุปกรณ์การประชุมผู้ปกครองสัญจร
- ค่าอาหารว่างการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
- วัสดุ ครุภัณฑ์สานักงานธนาคารโรงเรียน
- ค่าวัสดุกิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงครูเยี่ยมบ้านนักเรียน
- กิจกรรม YC
- อบรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
- เพื่อนใจ T0 be Number One
2. เครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
- ค่าวัสดุ เอกสารการประชุมผู้ปกครอง
- ค่าเอกสาร อาหารว่าง การประชุมเครือข่าย
- ค่าวัสดุ เอกสารประกอบการประชุมเครือข่าย
- ค่าเอกสารการประชุมเครือข่ายนักเรียน
3. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ค่าเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ
- ค่าวัสดุ เอกสารอบรมขับรถดีมีวินัย
- ค่าเอกสารค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสายตรวจนอกโรงเรียน
4. พัฒนาสานักงานกิจการนักเรียน
- ค่าซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์
- ค่าวัสดุสานักงาน
- จัดซื้อปริ๊นเตอร์
5. พัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสภานักเรียน
- ค่าวัสดุตามภาระงานสภานักเรียน
- ศึกษาดูงานสภานักเรียน

งบประมาณ
(เงินอุดหนุน)
(142,000)
2,000
3,000
5,000
20,000
10,000
2,000
10,000
60,000
10,000
10,000
10,000

งบประมาณ
(พัฒนาผู้เรียน)
-

(15,000)
5,000
5,000
5,000
(30,000)
10,000
20,000
-

-

(15,000)
5,000
5,000
5,000

-
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โครงการ / งาน / กิจกรรม

6. โรงเรียนวิถีพุทธ
- ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
- ค่าวัสดุในการทาบุญวันสาคัญ
- ถวายเทียนวันเข้าพรรษา
- ห้องเรียนคุณธรรม
- จิตสาธารณะ
7. โรงเรียนสุจริต
- อบรม ปปช. น้อย
- อบรมครูมาตรฐานโรงเรียนสุจิต
- บริษัทสร้างความดี
- ค่ายเยาวชนคนดี
รวมทั้งสิ้น

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

งบประมาณ
(เงินอุดหนุน)
(20,000)
20,000
(15,000)
5,000
5,000
5,000
237,000

งบประมาณ
(พัฒนาผู้เรียน)
(100,000)
100,000
100,000

7. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มงบบริหาร
งบประมาณ
โครงการ / งาน / กิจกรรม
(เงินอุดหนุน)
ถนนหน้าอาคาร 5 (อาคารใหม่)
300,000
ซุ้มทางเดินนักเรียน(ตามแนวถนนเข้าโรงเรียน)
550,000
โรงรถนักเรียน
100,000
ซ่อมห้องน้านักเรียน
150,000
ซ่อมห้องครัวอาคารคหกรรม
40,000
ดูแลและซ่อมบารุงอาคารสถานที่
923,820
รวมทั้งสิ้น
2,063,820

งบประมาณ
(พัฒนาผู้เรียน)
-

8. สรุปงบประมาณแยกตามสายงาน
งบประมาณ
กลุ่มงาน
(เงินอุดหนุน)
บริหารงานวิชาการ
4,573,630
บริหารงานงบประมาณ
2,000,000
บริหารงานทั่วไป
412,740
บริหารงานกิจการนักเรียน
237,000
งบบริหาร
2,063,820
งบสารองจ่าย
1,031,910
รวมทั้งสิ้น
10,319,100

งบประมาณ
(พัฒนาผู้เรียน)
2,486,960
100,000
2,586,960
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ที่
1.

2.

3.

9. รายจ่ายด้านบริหารจัดการทั่วไป
จานวนโครงการ 3 โครงการ 23 งาน/กิจกรรม เป็นเงิน 4,476,560 บาท
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
งบ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ประมาณ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่
ความเป็นเลิศ
1.1 สาธารณูปโภค
ต.ค.58-ก.ย.59 1,800,000 นางวิไลพร
1.2 ยานพาหนะ
ต.ค.58-ก.ย.59 150,000 นางรัสรินทร์
1.3 พัฒนาสานักงบประมาณ
ต.ค.58-ก.ย.59 10,000 นายสมพร
1.4 แผนงาน การเงิน และบัญชี
ส.ค.59
10,000 นายเชาวิวัฒน์
นายธงชัย
1.5 ส่งเสริมเทคโนโลยีและสารสนเทศ ก.ย.59
10,000
นายธงชัย
1.6 ระบบการควบคุมภายใน
ต.ค.58,มี.ค.59
5,000
นายธงชัย
1.7 ระดมทรัพยากร
ต.ค.58,มี.ค.59
5,000
นายธงชัย
1.8 ปฏิคม สวัสดิการ
ต.ค.58-ก.ย.59 10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่
ความเป็นเลิศ
2.1 พัฒนาสานักงานบริหารทั่วไป
ต.ค.58-ก.ย.59 30,000 นายสุพจน์
2.2 พัฒนาโรงเรียนกับชุมชน
ต.ค.58-ก.ย.59 30,000 นายสุพจน์
2.3 พัฒนาโสตทัศนศึกษา
ต.ค.58-ก.ย.59 50,000 นายวิโรจน์
2.4 พัฒนาประชาสัมพันธ์
ต.ค.58-ก.ย.59 30,000 นายสุรพล
2.5 พัฒนาอนามัยโรงเรียน
ต.ค.58-ก.ย.59 50,000
น.ส.โกสุม
2.6 พัฒนางานโภชนาการ
ต.ค.58-ก.ย.59 20,000 นางส่องศรี
2.7 งานคณะกรรมการสถานศึกษา
ต.ค.58-ก.ย.59 10,000 นางกัลยาณี
2.8 พัฒนางานอาคารสถานที่
ต.ค.58-ก.ย.59 182,740 นายสุเทพ
2.9 งานสารบรรณ
ต.ค.58-ก.ย.59 10,000 นางสุภาพร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่
ความเป็นเลิศ
3.1 ถนนหน้าอาคาร 5 (อาคารใหม่)
ก.พ.59
300,000 นายสุเทพ
3.2 ซุ้มทางเดินนักเรียน (ตามแนวถนน)
มี.ค.59
550,000 นายสุเทพ
3.3 โรงจอดรถนักเรียน
เม.ย.59
100,000 นายสุเทพ
3.4 ซ่อมห้องน้านักเรียน
เม.ย.59
150,00
นายสุเทพ
3.5 ซ่อมห้องครัวอาคารคหกรรม
เม.ย.59
40,000
นายสุเทพ
3.6 ดูแลซ่อมแซมบารุงอาคารสถานที่
เม.ย.59
923,820 นายสุเทพ

งานบริหารที่
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงปม.
กลุ่มบริหารงปม.
กลุ่มบริหารงปม.
กลุ่มบริหารงปม.
กลุ่มบริหารงปม.
กลุ่มบริหารงปม.
กลุ่มบริหารงปม.
กลุ่มบริหารงปม.
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
บริหาร (ผอ.)
บริหาร (ผอ.)
บริหาร (ผอ.)
บริหาร (ผอ.)
บริหาร (ผอ.)
บริหาร (ผอ.)
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ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

10. รายจ่ายด้านพัฒนาการเรียนการสอน
จานวนโครงการ 32 งาน/ โครงการ เป็นเงิน 6,633,020 บาท
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
งบ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ประมาณ
พัฒนาครูและบุคลากร
พ.ย.58-มี.ค.59 1,00,000 นายพิสิทธิ์
( อบรม / สัมมนา )
พัฒนาการเรียนการสอน
พ.ย.58-มี.ค.59 1,000,000 นายพิสิทธิ์
( ครูจ้างสอน,วิทยากร )
วัสดุทางการศึกษาในการจัดการเรียน พ.ย.58-มี.ค.59 500,000 กรรมการ
การสอน
วิชาการ
การแข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะ ส.ค.-ก.ย.59
200,000 กรรมการ
นักเรียน
วิชาการ
แนะแนวยกผลสัมฤทธิ์นักเรียน ม.3 พ.ค.58 -มิ.ย.59 50,000 นางธีราพร
และ ม.6
พัฒนามาตรฐานสานักงานวิชาการ พ.ย.58-ต.ค.59
40,000 นายพิสิทธิ์

7. ปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3 และ ม.6
และ ปวช.3
8. พัฒนางานทะเบียนและวัดผล

บริหารงานวิชาการ
บริหารงานวิชาการ
บริหารงานวิชาการ
งานแนะแนว
บริหารงานวิชาการ

มี.ค. 59

50,000

มี.ค.58,ต.ค.58

40,000 นายก้อง
เกียรติชัย
50,000 น.ส.ปฤษณา

งานทะเบียนฯ

ต.ค.58-มี.ค.59

200,000 นายก้อง
เกียรติชัย
230,000 นางรัชนี

บริหารวิชาการ
บริหารกิจการฯ
กลุ่มสาระวิทย์ฯ

ต.ค.58-มี.ค.59

110,000 นางอารีทิพย์

กลุ่มสาระคณิตฯ

ต.ค.58-มี.ค.59

100,000 นางรัมภา

กลุ่มสาระภาษาฯ

ต.ค.58-มี.ค.59

220,000 นายเชาวิวัฒน์ กลุ่มสาระสังคมฯ

ต.ค.58-มี.ค.59

150,000 นางรัสรินทร์

ต.ค.58-มี.ค.59

150,000 นายอานาจ
(ศิลปักษา)
80,000 นายอานาจ
(ศิลปักษา)

9. พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ต.ค.58-มี.ค.59
10. To Be Number One Teen
Dancercise
11. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์
12. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
13. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
14. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ฯ
15. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ภาษาไทย
16. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา
17. พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา

งานบริหารที่
รับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ

ธ.ค.58-ก.พ.59

ต.ค.58-มี.ค.59

นางนงลักษณ์ บริหารงานวิชาการ

งานประกันฯ

กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
กลุ่มสาระสุขฯ
กลุ่มสาระสุขฯ
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ที่
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

รายจ่ายด้านพัฒนาการเรียนการสอน (ต่อ)
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
งบ
ดาเนินการ
ประมาณ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ ต.ค.58-มี.ค.59 80,000
ศิลปะ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา
ต.ค.58-มี.ค.59 155,000
ดนตรีสากล
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ต.ค.58-มี.ค.59 800,000
(ทัศนศึกษา)
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ต.ค.58-มี.ค.59 447,190
(ICT)
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พ.ย.57,พ.ค.58 287,400
(ลูกเสือ เนตรนารี)
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา
ต.ค.58-มี.ค.59 60,000
ดนตรีไทย
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา
ต.ค.58-มี.ค.59 75,000
นาฏศิลป์ไทย
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา
ต.ค.58-มี.ค.59 40,000
เกษตรกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา
ต.ค.58-มี.ค.59 50,000
อุตสาหกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา
ต.ค.58-มี.ค.59
50,000
คหกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา
ต.ค.58-มี.ค.59
50,000
พาณิชยกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา
ต.ค.58-มี.ค.59 550,000
คอมพิวเตอร์
พัฒนาห้องสมุด
พ.ย.58-พ.ค.59 190,000

ผู้รับผิดชอบ
นายอานาจ
(ตอบกุลฯ)
นายเดชา

งานบริหารที่
รับผิดชอบ
กลุ่มสาระศิลปะ
สาขาดนตรีสากล

นายสุรพล

งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
นายสุรเชษฐ์ งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
นางสุภาภรณ์ งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
นายศุภนิมิต
สาขาดนตรีไทย
นายนันทวิช

สาขานาฏศิลป์

นายสุเทพ

สาขาเกษตรกรรม

นายวิโรจน์

สาขาอุตสาหกรรม

นางส่องศรี

สาขาคหกรรม

นางชลธิชา

สาขาพาณิชยกรรม

นายสุรเชษฐ์ สาขาคอมพิวเตอร์
นางสุวรรณาพร

งานห้องสมุด

31. รักการอ่าน

ต.ค.58-มี.ค.59

6,000

นางสุวรรณาพร

งานห้องสมุด

32. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
(สวนพฤกษศาสตร์)

พ.ค.58-ก.พ.59

200,000

นายสุเทพ

บริหารวิชาการ
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ที่
1.

2.

3.

4.

11. กิจกรรมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
(อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ตามนโยบายรัฐบาล)
กิจกรรม
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
จัดสรรงบฯเป็นเงินสดให้กับนักเรียนและ
(1,281,650)
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ผู้ปกครองดาเนินการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน
1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,437 คน
คนละ 450 บาท
646,650
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,270 คน
คนละ 500 บาท
635,000
จัดสรรงบฯเป็นเงินสดให้กับนักเรียนและ
(593,870)
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ผู้ปกครองดาเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,437 คน
301,770
คนละ 210 บาท
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,270 คน
292,100
คนละ 230 บาท
จัดสรรงบฯจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(1,235,530)
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,437 คน
คนละ 440 บาท
632,280
3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,270 คน
คนละ 475 บาท
603,250
จัดสรรงบฯจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี
(2,882,542)
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
4.1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 472 คน
คนละ 699 บาท
329,928
4.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 481 คน
คนละ 863 บาท
415,103
4.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 484 คน
คนละ 928 บาท
449,152
4.4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 412 คน
คนละ 1,257 บาท
517,884
4.5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 405 คน
คนละ 1,263 บาท
586,032
4.6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 453 คน
คนละ 1,109 บาท
449,145
4.7 ระดับปวช. จานวน 122 คน
คนละ 1,109 บาท
135,298
รวมทั้งสิ้น
5,993,592
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โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารจัดการทั่วไป
ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่ความเป็นเลิศ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,9
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 11,12
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 171
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ นายสมพร ราชรักษ์
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 58 – ก.ย. 59
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนได้แบ่งการบริหารออกเป็น 4 กลุ่มบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ทั้งนี้
เพื่อให้แต่ละกลุ่มงานได้บริหารไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยผ่านความรับผิดชอบของหัวหน้าสถานศึกษา
การบริหารตามนโยบายดังกล่าวจะบรรลุหรือประสพผลสาเร็จหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่ทางโรงเรียน
จะต้องจะต้องมีการกาหนดงาน โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติแก่
บุคลากรในโรงเรียนในฐานะผู้ปฏิบัติ
ด้วยความจาเป็นดังกล่าวกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ซึ่งเป็นกลุ่มงานหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการ
วางแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดการจัดสรรจนไปสู่การปฏิบัติและ
บรรลุหรือประสพผลสาเร็จตามนโยบาย จึงควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่ความเป็นเลิศ
2. วัตถุประสงค์
ผลผลิต ( Outputs ) เพื่อกาหนดงานในกลุ่มบริหารงานงบประมาณไปสู่การปฏิบัติตามกรอบงาน
ของกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ผลลัพธ์ ( Outcomes ) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานต่างๆในกลุ่มบริหารงานงบประมาณ เพื่อ
สนองนโยบาย
3. เป้าหมาย
การบริหารงานของกลุ่มบริหารงานงบประมาณสามารถดาเนินงานบรรลุตามนโยบายและเป้าหมาย
ของโรงเรียน
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. สาธารณูปโภค
2. ยานพาหนะ
3. พัฒนาสานักงานงบประมาณ
4. แผนงาน การเงินและบัญชี
5. ส่งเสริมเทคโนโลยีและสารสนเทศ
6. งานควบคุมภายใน
7. การระดมทรัพยากร
8. งานปฏิคม

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 58 – ก.ย. 59
ต.ค. 58 – ก.ย. 59
พ.ย. 58 , พ.ค. 59
ต.ค. 58
ต.ค. 58 – ก.ย. 59
ต.ค. 58 – ก.ย. 59
ต.ค. 58 – ก.ย. 59
ต.ค. 58 – ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ
นางวิไลพร สุขประเสริฐ
นางรัสรินทร์ แพร่งสุวรรณ์
นายสมพร ราชรักษ์
นายเชาววิวัฒน์ มหาโยชน์ธนิศร
นายธงชัย ดียิ่ง
นายธงชัย ดียิ่ง
นายธงชัย ดียิ่ง
น.ส.ไพวรรณ ศักดิ์สุระ

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 2,000,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
รวม
ไตรมาส
1 ค่าไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์
1,800,000
1,800,000
2 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
150,000
150,000
3 ค่าวัสดุสานักงาน
10,000
10,000
4 ค่าวัสดุจัดทาแผนงาน ทะเบียนการเงิน
10,000
10,000
5 ค่าวัสดุ เอกสารส่งเสริมเทคโนโลยี ฯ
10,000
10,000
6 ค่าวัสดุจัดทาระบบการควบคุมภายใน
5,000
10,000
7 ค่าเอกสารดาเนินการระดมทรัพยากรค่า
5,000
10,000
8 วัสดุ อุปกรณ์งานสวัสดิการ
10,000
10,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละการบริหารงานของกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณเป็นไปตามกรอบ
งานของกลุ่มบริหารงานงบประมาณเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละการบริหารงานในกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณสนองนโยบาย
โรงเรียนเพิ่มขึ้น

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

n/a

95

การสังเกต
สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม

n/a

95

การสังเกต
สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม
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ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่ความเป็นเลิศ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 10,11
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 10,11
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 169
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ นายสุพจน์ ปานใจนาม
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 58 – ก.ย. 59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนได้แบ่งการบริหารออกเป็น 4 กลุ่มบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ทั้งนี้
เพื่อให้แต่ละกลุ่มงานได้บริหารไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยผ่านความรับผิดชอบของหัวหน้าสถานศึกษา
การบริหารตามนโยบายดังกล่าวจะบรรลุหรือประสพผลสาเร็จหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่ทางโรงเรียน
จะต้องจะต้องมีการกาหนดงาน โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติแก่
บุคลากรในโรงเรียนในฐานะผู้ปฏิบัติ
ด้วยความจาเป็นดังกล่าวกลุ่มบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มงานหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการวางแผนงาน
โครงการ กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบงานในกลุ่ม ฯ เพื่อไปสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุหรือผลสาเร็จตาม
นโยบายของโรงเรียน จึงควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่ความเป็นเลิศในกลุ่มบริหารทั่วไป
2. วัตถุประสงค์
ผลผลิต (Outputs) เพื่อกาหนดงานในกลุ่มบริหารทั่วไปไปสู่การปฏิบัติตามกรอบงานของกลุ่ม
บริหารทั่วไป
ผลลัพธ์ (Outcomes) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในกลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อสนองนโยบาย
เป้าหมายของโรงเรียน
3. เป้าหมาย
การบริหารงานของกลุ่มบริหารทั่วไปสามารถดาเนินงานบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1. พัฒนาสานักงานบริหารทั่วไป
ต.ค. 58 – ก.ย. 59 นายสุพจน์ ปานใจนาม
2. งานโรงเรียนกับชุมชน
พ.ย. 58 , พ.ค. 59 นายสุพจน์ ปานใจนาม
3. งานโสตทัศนศึกษา
ต.ค. 58 – ก.ย. 59 นายวิโรจน์ นามนาค
4. งานประชาสัมพันธ์
ต.ค. 58 – ก.ย. 59 นายวีระพันธ์ บุญศัดาพร
5. งานอนามัยโรงเรียน
ต.ค. 58 – ก.ย. 59 น.ส.โกสุม ประสงค์ทรัพย์
6. งานโภชนาการ
ต.ค. 58 – ก.ย. 59 นางส่องศรี เหล็กศรี
7. งานคณะกรรมการสถานศึกษา
ต.ค. 58 – ก.ย. 59 นางกัลยาณี นามนาค
8. พัฒนาอาคารสถานที่ซ่อมแซมและบารุง
ต.ค. 58 – ก.ย. 59 นายสุเทพ สหวัฒนชาติ
9. งานสารบรรณ
ต.ค. 58 – ก.ย. 59 นางสุภาพร แซ่แต้
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ
1 ค่าวัสดุสานักงานบริหารทั่วไป
2 ค่าเอกสารกิจกรรมโรงเรียนกับชุมชน
3 ค่าวัสดุครุภัณฑ์งานโสตทัศนศึกษา
4 ค่าวัสดุครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์
5 ค่าเวชภัณฑ์ยาสามัญงานอนามัย ฯ
6 ค่าวัสดุครุภัณฑ์งานโภชนาการ
7 ค่าเอกสารงานคณะกรรมการสถานศึกษา
8 ค่าวัสดุพัฒนาอาคารสถานที่
9 ค่าเอกสารงานสารบรรณ
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละการบริหารงานของกลุ่มบริหาร
ทั่วไปเป็นไปตามกรอบงานของกลุ่มบริหาร
ทั่วไปเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละการบริหารงานในกลุ่มบริหารทั่วไป
สนองนโยบายโรงเรียนเพิ่มขึ้น

412,740 บาท
งบอุดหนุน งบ กพร.
30,000
30,000
50,000
30,000
50,000
20,000
10,000
182,740
10,000
-

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

รวม
30,000
30,000
50,000
30,000
50,000
20,000
10,000
182,740
10,000

ไตรมาส
-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

n/a

95

การสังเกต
สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม

n/a

95

การสังเกต
สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม
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ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่ความเป็นเลิศ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 9
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 11
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 169
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ นายปรีชา พันธุ์วรรณ์
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 58 – ก.ย. 59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามภารกิจของการบริหารสถานศึกษามีจุดมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสาคัญโดยยึด
การบริหารตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และโรงเรียนตามลาดับ ในการดาเนินการเพื่อสู่เป้าหมายจะประสบ
ความสาเร็จได้ยอมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหรือปัจจัยหลายด้าน เช่น ด้านบุคลากร งบประมาณ
เป็นต้น ปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญที่เอื้อต่อการพัฒนา คือ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งเป็นตัว
ช่วยในการสร้างบรรยากาศ แรงจูงใจ
ด้วยความจาเป็นโรงเรียนจึงควรจัดบรรยากาศด้านสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสภาพทางจิตใจ
ของผู้เรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
ผลผลิต ( Outputs ) เพิ่มบรรยากาศด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
ผลลัพธ์ ( Outcomes ) การจัดการบริหารด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมเกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
3. เป้าหมาย
การบริหารงานของโรงเรียนสามารถดาเนินสาเร็จหือบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ถนนหน้าอาคาร 5 (อาคารใหม่)
2. ซุ้มทางเดินนักเรียน(ตามแนวถนนเข้าโรงเรียน)
3. โรงรถนักเรียน
4. ซ่อมห้องน้านักเรียน
5. ซ่อมห้องครัวอาคารคหกรรม
6. ดูแลและซ่อมบารุงอาคารสถานที่

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
เม.ย. 59
เม.ย. 59
ต.ค. 58 – ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ
นายสุเทพ สหวัฒนชาติ
นายสุเทพ สหวัฒนชาติ
นายสุเทพ สหวัฒนชาติ
นายสุเทพ สหวัฒนชาติ
นายสุเทพ สหวัฒนชาติ
นายสุเทพ สหวัฒนชาติ

66
5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 2,063,820 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
1 ค่าจ้างจัดทาถนนหน้าอาคาร 5 (อาคารใหม่)
300,000
2 ค่าจ้างจัดทาซุ้มทางเดินนักเรียน(ตามแนว
550,000
ถนนเข้าโรงเรียน)
3 ค่าวัสดุจัดทาโรงรถนักเรียน
100,000
4 ค่าวัสดุซ่อมห้องน้านักเรียน
150,000
5 ค่าวัสดุซ่อมห้องครัวอาคารคหกรรม
40,000
6 ค่าวัสดุซ่อมบารุงอาคารสถานที่
923,820

งบ กพร.
-

รวม
300,000
550,000

ไตรมาส
-

-

100,000
150,000
40,000
923,820

-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของบรรยากาศด้านสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละของการจัดการบริหารด้าน
อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมเกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

n/a

95

การสังเกต
สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม

n/a

95

การสังเกต
สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม
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โครงการ/กิจกรรมด้านพัฒนาการเรียนการสอน
งานพัฒนาครูและบุคลากร ( อบรม / สัมมนา )
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 6
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 7
ลักษณะงาน ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อย ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายพิสิทธิ์ น้อยพลี
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 58 – มี.ค. 59 , เม.ย. 59 – ก.ย. 59
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2553 ที่เกี่ยวกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ จึงส่งครูและบุคลากรอบรม สัมมนา ซึ่งจะทาให้สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาโดยผ่านการอบรมสัมมนา
ด้านวิชาการทุกคน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) ครูนาความรู้ ประสบการณ์จากการอบรม สัมมนามาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ 5
4. กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
1. การประชุม การอบรม และสัมมนา ต.ค. 58 – มี.ค. 59 - คณะกรรมการวิชาการ
เม.ย. 59 – ก.ย. 59
2. การจัดทาข้อมูลสารสนเทศการพัฒนา มี.ค. 59 - ก.ย. 59 - คณะกรรมการวิชาการ
ครูและบุคลากร
3. สรุปและประเมินผล
ต.ค. 59
- คณะกรรมการวิชาการ
กิจกรรม
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัว จานวน
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ
1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
การประชุม อบรม สัมมนา
2 โรงเรียนจัดการอบรมพัฒนาครูทุกคน
ค่าเอกสาร อาหารและอาหารว่าง
(ครูจานวน 130 คน)
- ทบทวนหลักสูตร พุทธศักราช 2551
- ทบทวนการใช้โปรแกรม SGS
- การบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์
- ทบทวนหลักสูตรอาเซียน
- การเรียนการสอนศตวรรษที่ 21

1,000,000 บาท
งบอุดหนุน งบ กพร.
850,000
-

รวม
850,000

ไตรมาส
1 และ 3

-

150,000

1 และ 3

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

150,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
สถิติครูและบุคลากรที่เข้ารับการประชุม
อบรม และสัมมนา
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

n/a

100

เปรียบเทียบสถิติ แบบรายงานการ
การประชุม
การประชุม
อบรม สัมมนา อบรมและสัมมนา

n/a

100

ตรวจสอบการใช้
แผนการเรียนรู้

แบบการรายงาน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
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ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน( ครูจ้างสอน/วิทยากร )
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 6
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายพิสิทธิ์ น้อยพลี
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 58 – มี.ค. 59 , เม.ย. 59 – ก.ย. 59
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนสิ่งที่สาคัญที่สุดคือ ครู ซึ่งทาหน้าที่ในการกากับให้การเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันโรงเรียนประสบปัญหาเกี่ยวกับ
ครูผู้สอนที่ไม่เพียงพอ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาโรงเรียนได้ดาเนินการจัดจ้างครู หรือบุคลากรที่ขาดแคลนเข้า
มาทาหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ หรือเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษาจานวน 10 คน
(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes) โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลน
3. เป้าหมาย
เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนขาดแคลน
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. สารวจปัญหาและความต้องการ
2. สอบคัดเลือก
3. ดาเนินการจัดจ้าง
3. สรุปประเมินผล /การประเมินคุณภาพ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 58
ต.ค. 58
พ.ย. 58– มี.ค. 59,
พ.ค. 59 – ก.ย. 59
มี.ค. 59 , ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ
หน.กลุ่มสาระ / คณะกรรมการ
วิชาการ
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 1,000,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
รวม
1 ค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,000,000
1,000,000
จานวน 10 คน ระยะเวลา 10 เดือน

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
มีครูและบุคลากรทางการ ศึกษาเพียงพอ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลน หรือ
เหมาะสมตามเกณฑ์ กค.ศ.
ผลลัพธ์ (Outcomes)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลนครูจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
(คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ/สังคม
ศึกษา)

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

n/a

90

เปรียบเทียบ
จานวนครู
กับนักเรียนตาม
เกณฑ์ กค.ศ.

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ กค.ศ.

n/a

5

สังเกต
สอบถาม
รายงานการเรียน
การสอน

แบบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
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ชื่อโครงการ พัฒนาวัสดุทางการศึกษาในการจัดเรียนการสอน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 58 – ก.ย. 59
1. หลักการและเหตุผล
ครูควรจัดการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายให้สอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์การ
เรียนรู้ ที่จะมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตัวผู้เรียน ปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการเรียนการสอนที่จะให้เกิดความ
หลากหลายคือ สื่อการสอนและครุภัณฑ์ทางการศึกษา จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ครูผู้สอนจะต้องมีการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาการเรียนการสอน
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) ครูจัดทาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชุด
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) ครูนาสื่อ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา และนวัตกรรมไปใช้จัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ 5
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. สารวจสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษาของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. จัดทาสื่อการเรียนรู้
3. การประเมินคุณภาพ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 58

ผู้รับผิดชอบ
ครูผู้สอนทุกคน

ต.ค. 58 - เม.ย. 59 ครูผู้สอนทุกคน
มี.ค. 59 - ก.ย. 60 ครูผู้สอนทุกคน/หน.กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 500,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
1 ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
500,000
-

รวม
500,000

ไตรมาส
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ร้อยละครูมีสื่อที่มีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระที่
เพิ่มขึ้น

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
แบบบันทึกการใช้
สื่อทะเบียนสื่อ

n/a

90

ตรวจสอบ นิเทศ

n/a

5

ผลการประเมิน แบบรายงานผล
การเรียนนักเรียน การเรียนนักเรียน
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ชื่อโครงการ แข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะนักเรียน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 5,6
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ระยะเวลาดาเนินการ ส.ค.58 – ก.ย. 59
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการพัฒนาอัจฉริยภาพและทักษะของนักเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเป็นการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ ความสนใจ และความถนัด ให้เกิดความเป็นเลิศในด้านการเรียน
ด้านดนตรี และด้านศิลปะอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระ
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลสาเร็จจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 8 กลุ่มสาระสูงขึ้น
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสาเร็จของนักเรียนที่การเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมจากการได้รับเหรียญทอง
ร้อยละ 52.34 เป็นร้อยละ 60 และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคจากร้อยละ 22.42 เป็นร้อยละ 30
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
1.1 ระดับกลุ่มโรงเรียน
1.2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 ระดับภาค
1.4 ระดับประเทศ
2. ตลาดนัดวิชาการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
กันยายน 2559
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
กุมภาพันธ์ 2560
สิงหาคม 2559

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 200,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน
1 วัสดุประกอบการฝึก 8 กลุ่มสาระ
150,000
2 วัสดุ ครุภัณฑ์ประกอบการจัดตลาดนัด
50,000
วิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ

งบ กพร.
-

รวม
150,000
50,000

ไตรมาส
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ร้อยละนักเรียนมีผลสาเร็จจากการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรม 8 กลุ่มสาระสูงขึ้น
(เหรียญทองระดับพื้นที่การศึกษา)
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
ระดับภาคสูงขึ้น

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
แบบสรุปผลการ
แข่งขันทุก
รายการระดับ
พื้นที่การศึกษา

52.34

60

เปรียบเทียบผล
ตัดสินของการ
แข่งขันระดับ
พื้นที่การศึกษา

22.42

30

เปรียบเทียบผล แบบสรุปผลการ
ตัดสินของการ
แข่งขันทุก
แข่งขันระดับภาค รายการระดับ
ภาค
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ชื่อโครงการ แนะแนวยกผลสัมฤทธิ์นักเรียน ม.3 และ ม. 6
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางธีราพร เสมียนรัมย์
ระยะเวลาดาเนินการ พ.ค. – ก.ย. 58 , พ.ค. – มิ.ย. 59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การบริการงานแนะแนวเป็นไปได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพและนักเรียนมีโอกาสที่จะได้รับ
ข้อมูล ข่าวสารในการเลือกที่จะศึกษาต่อ ประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเอง
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต ( Outputs ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ได้รับข่าวสาร ข้อมูล และ
สามารถเลือกศึกษาต่อ ประกอบอาชีพตามความสามารถและความถนัดได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes )
2.2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
3. เป้าหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และระดับอุดมศึกษาตามลาดับ ร้อยละ 95 ของนักเรียน
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ดาเนินการ
1. จัดแนะแนวการบริการให้คาปรึกษา
พ.ค. 58– ก.ย. 59
พ.ย. 58 – ก.พ. 59
2. จัดแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบ ก.ย.58 – ธ.ค. 59
อาชีพ
3. พิจารณาทุนเพื่อการศึกษา
พ.ค.59 – มิ.ย. 59
4. การจัดทาข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเป็น
พ.ค. 59– มิ.ย. 59
รายบุคคล
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
นางธีราพร เสมียนรัมย์
นางธีราพร เสมียนรัมย์
นางธีราพร เสมียนรัมย์
นางธีราพร เสมียนรัมย์
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจานวน 50,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์การบริการให้คาปรึกษา 15,000
2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์การจัดแนะแนว
20,000
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์การจัดทาข้อมูลพื้นฐาน 15,000
นักเรียนเป็นรายบุคคล

รวม
15,000
20,000
15,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3,6 ได้รับข่าวสาร ข้อมูลการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพตามความสามารถและความ
ถนัด
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4
- ร้อยละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

n/a

95

สังเกต
แบบสังเกต
บันทึกการบริการ แบบบันทึกการ
บริการแนะแนว

n/a

95

การทดสอบ

แบบทดสอบ

n/a

95

การทดสอบ

แบบทดสอบ
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนามาตรฐานสานักงานวิชาการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 1
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายพิสิทธิ์ น้อยพลี
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 58 – ก.ย. 59
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สานักงานวิชาการเป็นหน่วยจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สาคัญหน่วยหนึ่ง ที่มีบทบาทต่อการ
ส่งเสริม พัฒนาด้านวิชาการแก่บุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา
อยู่ตลอดเวลา และให้เกิดความต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) มีเครื่องมือ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) สานักงานวิชาการมีความพร้อมต่อการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้น
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทา จัดหาเครื่องมือ สื่อนวัตกรรม
ทางการศึกษา
2. การจัดทา จัดเก็บระเบียนวัดผลและ
ทะเบียนทางวิชาการ
3. การพัฒนาระบบงานวิชาการ
4. สรุปและประเมินผล

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ย. – ธ.ค. 58

คณะกรรมการวิชาการ

มี.ค. 59

คณะกรรมการวิชาการ

ต.ค. – ธ.ค. 58
ต.ค. 59

คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 40,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน
1 ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
40,000

ผู้รับผิดชอบ

งบ กพร.
-

รวม
40,000

ไตรมาส
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ร้อยละของความพึงพอใจในการส่งเสริมการ
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนสูงขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูงขึ้น

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

n/a

20

การสังเกต
การสอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม

n/a

5

การทดสอบผล
การเรียนรู้

แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้
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ชื่อโครงการ โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 และปวช.3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางเบญจรัตน์ ใจภพ
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค.58 –ก.ย.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 22 ที่ว่า “ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสาคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ” และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กาหนดให้นักเรียนได้นาความรู้ ทักษะ
และกระบวนการทางวิชาการไปใช้ในการแก้ปัญหา การดาเนินชีวิต และศึกษาต่อ ในการนี้เพื่อเป็นการปัจฉิม
นิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และเพื่อสรุปผลการจัดการศึกษานักเรียนที่จบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกาลังสาหรับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา จึงจัดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3, ม.6 และปวช.3 ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต ( Outputs )
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 และปวช. 3 เข้าร่วมโครงการตามจานวนตามเป้าหมาย
ร้อยละ 100
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes )
1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก ร้อยละ 90
2. นักเรียนได้รับขวัญและกาลังใจในการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ
3. เป้าหมาย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 และปวช. 3 เข้าร่วมโครงการจานวนร้อยละ 90 มีความ
พึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมดาเนินการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดาเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กุมภาพันธ์ 2559
กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 2559
20 มีนาคม 2559

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 50,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
45,000
2 ค่าจัดสถานที่
3,000
3 ค่าจัดทาบายศรีสู่ขวัญ
2,000

รวม
45,000
3,000
2,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6
และปวช.3 ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6
และปวช.3 เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
- นักเรียนได้รับขวัญและกาลังใจในการศึกษา
ต่อ หรือประกอบอาชีพ

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

n/a

100

บันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม

แบบลงทะเบียน
การเข้าร่วม
กิจกรรม

n/a

90

การสอบถาม

แบบสอบถาม

n/a

100

การสอบถาม

แบบสอบถาม
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการวัดผลประเมินผล
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี
ระยะเวลาดาเนินการ มี.ค. 59
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กระบวนการจัดการเรียนสอนเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
โดยมีขั้นตอนสาคัญหลายประการ การวัดผลและประเมินผลเป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สอนได้รับการพัฒนาที่เน้นการวัดผลและประเมินตามสภาพจริง
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) ครูผู้สอนดาเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการวัดผลและประเมินผลตามสภาพ
จริงในทุกรายวิชา
3. เป้าหมาย
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. อบรมการวัดผลตามสภาพจริง
2. การตรวจสอบการจัดทา ปพ.5
3. สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มี.ค. 59
ม.ค. 59
มี.ค. 59
ต.ค. 59
มี.ค. 59

ผู้รับผิดชอบ
งานวัดผลและประเมินผล
หน.กลุ่มสาระและงานวัดผล
และประเมินผล
หน.กลุ่มสาระและงานวัดผล
และประเมินผล

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 40,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดอบรม
5,000
2 ค่าอาหาร อาหารว่าง
10,000
3 ค่าทะเบียน ระเบียน
25,000
-

รวม
5,000
10,000
25,000

ไตรมาส
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

ผลผลิต (Outputs)
ร้อยละของครูที่สามารถประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริงเพิ่มขึ้น

n/a

95

การสังเกตการ
สอน
การนิเทศ

แบบสังเกตการ
สอน
แบบนิเทศการ
สอน

ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

n/a

5

การทดสอบผล
การเรียนรู้
รายงานผลการ
สอน

แบบทดสอบผล
การเรียนรู้
แบบรายงานผล
การสอน
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ชื่อโครงการ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 12
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกฤษณา ไสยาศรี
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 58 – มี.ค. 59
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา ได้กาหนดไว้โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานของงานประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอันที่จะพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษกให้ได้มาตรฐาน เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ปกครองและชุมชน จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาศูนย์ข้อมูลของ
งานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบและสัดส่วนที่ชัดเจน สามารถจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ตลอดจนการพัฒนาข้อมูลต่างๆ ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
ตลอดจนให้เกิดความพึงพอใจแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อรวบรวมข้อมูลครู นักเรียน และการบริหารให้สอดคล้องกับการ
รองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) โรงเรียนมีข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและ
สามารถดาเนินการประกันคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอกได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. เป้าหมาย
โรงเรียนได้รับผ่านการประเมินคุณภาพภายในทุกปีและผ่านการประเมินคุณภาพภายในครั้งที่ต่อไป
เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

จัดทาระบบข้อมูลบุคลากรครู
จัดทาระบบข้อมูลนักเรียน
จัดทาระบบข้อมูลด้านการบริหาร
จัดระบบโครงการ งาน กิจกรรม
สรุปรวบรวมเพื่อรองรับการประเมิน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.58 - พ.ย. 58
พ.ย.58 - ธ.ค. 58
ม.ค. 59– ก.พ. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.กฤษณา ไสยาศรี
น.ส.กฤษณา ไสยาศรี
น.ส.กฤษณา ไสยาศรี
น.ส.กฤษณา ไสยาศรี
คณะครูทุกคน
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัว จานวน 50,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
1 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
2 การพัฒนาห้องเก็บเอกสารงานประกัน
30,000
คุณภาพการศึกษา
3 การพัฒนาครูด้านการวิจัยการศึกษาและ
การพัฒนางาน
4 ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
20,000
รวม

50,000

รวม
-

ไตรมาส
-

30,000

-

-

-

20,000

-

50,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ร้อยละของข้อมูลในการเตรียมความ
พร้อมรองรับการประเมินภายใน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของรายการประเมินผ่านการ
ประเมินภายใน

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

90

95

สังเกต
นิเทศ

แบบสังเกต
แบบนิเทศ

90

95

สังเกต
ตรวจสอบ

แบบสังเกต
แบบรายงานผล
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ชื่อโครงการ To Be Number One Teen Dancercise
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,4
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1,6
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 172
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี
ระยะเวลาดาเนินการ พ.ค. 58 – ก.พ. 59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ยาเสพติด ปัญหาสาคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องดาเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้
เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของ ประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง
ของประเทศ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาว
ไทยเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 6 – 21 ปี จานวน 21 ล้านคน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง
จึงทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้การรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือและ
รวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตสานึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่
ทุกคนในชาติจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายา เสพติดให้ได้โดยเร็ว
โครงการ To Be Number One เป็นโครงการเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทรงมี
พระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธสี ร้างกระแสการแสดง
พลังอย่างถูกต้อง โดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด การเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน
จัดระบบการบาบัดรักษารองรับ ภายใต้โครงการ “ใครติดยา ยกมือขึ้น” ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและป้องกัน
การกลับมาเสพซ้า ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม To Be Number One เพื่อร่วมกัน
รณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิต เพื่อให้เกิด
ค่านิยมของการ เป็นหนึ่ง โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด เพราะการเป็นหนึ่งทุกคนเป็นได้เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ ใน
ตัวเอง หากค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ สนใจและมีความถนัด สามารถฝึกฝนและทาจนเป็นผลสาเร็จได้ ทา
แล้วมีความสุข มีความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ
To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship เป็นกิจกรรมหนึ่งของ
โครงการ To Be Number One เป็นกิจกรรมการประกวดการเต้นของเยาวชน โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น
อายุ ได้แก่ Junior อายุ 6-9 ปี Pre-Teenage อายุ 10-14 ปี และรุ่น Teenage อายุ 15-21 ปี ทีม
ที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดจะได้เข้าแข่งขันในระดับภาค หรือในระดับประเทศต่อไป ในปี 2556 ทีม
L.R.P. Danced ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลชมเชย ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปี 2557 นี้โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จึงได้เป็นตัวแทนของ
จังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะทาการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนพฤศจิกายนนี้ และแข่งขันในระดับประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์
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2. วัตถุประสงค์
ผลผลิต ( Outputs )
1. เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
2. เพื่อสนับสนุน พัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและ
ภาคภูมิใจในตนเอง โดยผ่านกิจกรรมการเต้นอย่างสร้างสรรค์
ผลลัพธ์ (Outcomes) ทีม To Be Number One Teen Dancercise โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก ได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศเพิ่มขึ้น
3. เป้าหมาย
ทีม To Be Number One Teen Dancercise โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ชนะเลิศใน
การแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม
2. นักเรียนเรียนและฝึกซ้อมการเต้น
3. นักเรียนตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคฯ
4. ทีมที่ได้รับการคัดเลือกจากภาคฯเข้า
ค่ายฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทีมเข้าแข่งขัน
ระดับประเทศ
5. การแข่งขันในระดับประเทศ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ค. – ส.ค. 58
ก.ย. – พ.ย. 58
พ.ย. 58

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ To Be Number
One
นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี
นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี

ธ.ค. 58 – ก.พ. 59 นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี
ก.พ. 59

นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 200,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
1 ค่าใช้จ่ายในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
- ค่าจ้างวิทยากร
30,000
- ค่าชุดการแข่งขัน
40,000
- ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน
5,000
- ค่าเครื่องสาอาง
5,000
- ค่าอาหารนักเรียนเข้าค่ายฝึกซ้อม
20,000
2 ค่าใช้จ่ายในระดับภาคประเทศ
- ค่าจ้างวิทยากร
30,000
- ค่าชุดการแข่งขัน
40,000
- ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน
5,000
- ค่าเครื่องสาอาง
5,000
- ค่าอาหารนักเรียนเข้าค่ายฝึกซ้อม
20,000
-

รวม

ไตรมาส

30,000
40,000
5,000
5,000
20,000

-

30,000
40,000
5,000
5,000
20,000

-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- จานวนทีม To Be Number One
Teen Dancercise โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษกได้ผ่านการคัดเลือกเข้าการแข่งขัน
ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ระดับประเทศเพิ่มขึ้น
- จานวนทีม To Be Number One
Teen Dancercise โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก ชนะเลิศในการแข่งขันระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น
- จานวนทีม To Be Number One
Teen Dancercise โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก ชนะเลิศในการแข่งขันระดับภาค
ประเทศ เพิ่มขึ้น

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

n/a
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สอบถาม
สังเกต

แบบสอบถาม
แบบสังเกต

1

2

การแข่งขัน
คัดเลือกระดับ
ภาค

แบบรายงานผล
การแข่งขัน

1

2

การแข่งขัน
คัดเลือกระดับ
ภาค

แบบรายงานผล
การแข่งขัน

0

2

การแข่งขัน
ระดับประเทศ

แบบรายงานผล
การแข่งขัน
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางรัชนี วรศิริ
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 58 , มี.ค. 59
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
จากรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2557 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ 2.54 เพื่อเป็นการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น จึงต้องพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มเป็น 3.00
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จาก
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอน
ต.ค. 58 - มี.ค. 59
2. สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ส.ค. 59
3. ทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์
ส.ค. – ก.ย. 59

2.54 เป็น 3.00 และ
ผู้รับผิดชอบ
นางรัชนี วรศิริ
นางรัชนี วรศิริ
นางรัชนี วรศิริ

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัวจานวน 150,000 บาท งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจานวน 80,000 บาท
รวม 230,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
รวม
ไตรมาส
1 ค่าวัสดุ สารเคมีและครุภัณฑ์วิทย์ ฯ
150,000
150,000
2 ค่ายวิทยาศาสตร์
40,000
40,000
3 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
40,000
40,000
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

2.54

3.00

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางอารีทิพย์ บุญศักดาพร
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 58 - มี.ค. 59
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ที่ต่า คือ
2.27 จาเป็นต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นและดีขึ้น มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการ
เรียนสูงขึ้นเป็น 2.50 เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงอย่างสมเหตุสมผล เพื่อมุ่งให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทาให้เห็นคุณค่าแห่ง
ตน อันส่งผลดีต่อส่วนรวมและประเทศชาติ
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จาก 2.27 เป็น 2.50
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนคณิต ฯ
ต.ค. 58 และ มี.ค. 59 นางอารีทิพย์ บุญศักดาพร
2. ทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ ส.ค. – ก.ย. 59
นางอารีทิพย์ บุญศักดาพร
3. ค่ายคณิตศาสตร์
ก.พ. 59 , ก.ค. 59
นางอารีทิพย์ บุญศักดาพร
4. ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1,4
เม.ย. 59
นางอารีทิพย์ บุญศักดาพร
5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัวจานวน 50,000 บาท งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจานวน 60,000 บาท
รวม 110,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
รวม
ไตรมาส
1 ค่าวัสดุ สื่อ ครุภัณฑ์การศึกษาคณิต ฯ
50,000
50,000
2 ค่าวัสดุฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์
10,000
10,000
3 ยกผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์
10,000
10,000
4 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่ายคณิตศาสตร์
40,000
40,000
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข้อมูลปี
ฐาน

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

2.27
90

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

2.50

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางรัมภา สุดาจันทร์
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 58 , มี.ค. 59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ต่า
คือ 2.39 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นเป็น 2.80 เพื่อการ
จัดประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤษให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างหลากหลายนั้น จะต้องให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริง โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา กระตุ้นให้
ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจาก 2.39 เป็น 2.80
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2. ทักษะความสามารถทางภาษา
3 วันคริสต์มาส
3. ค่ายอังกฤษ (English Rally)
4. ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1,4

ระยะเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. 58 และ มี.ค. 59 นางรัมภา สุดาจันทร์
ส.ค. – ก.ย. 59
นางรัมภา สุดาจันทร์
25 ธ.ค. 58
นางรัมภา สุดาจันทร์
ก.พ. 59
นางรัมภา สุดาจันทร์
เม.ย. 59
นางรัมภา สุดาจันทร์

93
5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 50,000 บาท งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจานวน 50,000 บาท
เงินจากค่าหนังสือเรียนจานวน 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 120,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
รวม ไตรมาส
1 ค่าวัสดุ สื่อ ครุภัณฑ์การศึกษาภาษา ฯ
50,000
50,000
2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่ายภาษาอังกฤษ
40,000
40,000
3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์วันคริสต์มาส
10,000
10,000
4 Dictionary
20,000
20,000
(ค่าหนังสือ)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

2.39

2.80

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายเชาวิวัฒน์ มหาโยชน์ธนิศร
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 58 , มี.ค. 59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อยู่ในเกณฑ์ที่ต่า คือ 2.35 ยังไม่เป็นที่น่าพอใจและมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาที่ดีขึ้น สมบูรณ์แบบขึ้น โดยเฉพาะกระบวนการที่นาไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนาสื่อการสื่อการเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การระดมสรรพกาลังที่มีอยู่ในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้านเพื่อสนองต่อนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ให้สูงขึ้นเป็นผลสัมฤทธิ์คือ 2.85
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจาก 2.35
เป็น 2.85
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอน
ต.ค. 57 และ มี.ค. 58 นายเชาวิวัฒน์ มหาโยชน์ธนิศร
รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ฯ
2. ทักษะความสามารถทางสังคมศึกษา
ส.ค. – ก.ย. 58
นายเชาวิวัฒน์ มหาโยชน์ธนิศร
3. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยจักรยาน
20 ธ.ค. 57
นางชญาภา กล้วยกลาง
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 160,000 บาท
จากงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60,000 บาท รวม 220,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
รวม
1 ค่าวัสดุ สื่อ ครุภัณฑ์การศึกษา
50,000
50,000
2 ค่าอาหารนักเรียนระดับ ม. 1ท่องเที่ยว
50,000
50,000
เชิงอนุรักษ์ด้วยจักรยาน
3 ค่าวัสดุคบลูกรัชดาสร้างบ้าน
10,000
50,000
4 ค่าวัสดุค่ายมารยาทไทย
50,000
10,000
5 ค่ายลูกรัชดาก้าวไกลสู่อาเซียน
60,000
60,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ ฯ

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

2.35

2.85

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางรัสรินทร์ แพร่งสุวรรณ
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 58 , มี.ค. 59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่า คือ 2.31
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 2.65 กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทยจึงต้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใน
ปัจจุบันเพื่อจะได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ให้สูงตามโครงการหรือโครงงานที่มีความจาเป็นที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ทั้งประสบการณ์ทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนได้ทั้งคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะเป็นตัว
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจาก 2.31 เป็น 2.65
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. ทักษะความสามารถทางภาษาไทย
3. นิทรรศการวันสุนทรภู่
4. ปรับพื้นฐานการเรียนรู้สู่ ม. 1

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 58 และ มี.ค. 59

ผู้รับผิดชอบ
นางรัสรินทร์ แพร่งสุวรรณ์

ส.ค. – ก.ย. 59
26 มิ.ย. 59
เม.ย. 59

นางรัสรินทร์ แพร่งสุวรรณ์
นางรัสรินทร์ แพร่งสุวรรณ์
นางรัสรินทร์ แพร่งสุวรรณ์
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 85,000 บาท
จากงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 65,000 บาท รวม 150,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
1 ค่าวัสดุ สื่อ ครุภัณฑ์การศึกษา
50,000
2 ค่าวัสดุรางวัลนิทรรศการวันสุนทรภู่และ
35,000
3 ค่าวัสดุค่ายอัจฉริยภาพภาษาไทย
40,000
4 ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเกียรติบัตรค่าย
25,000
อ่านออกเขียนได้ทางภาษาไทย

รวม
50,000
35,000
45,000
25,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

2.31

2.65

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 1681
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายอานาจ ศิลปักษา
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 58, มี.ค. 59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่
ต่า คือ 3.17 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.50 จึงต้องมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและจาเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์การกีฬาและสนามกีฬาที่เหมาะสม เพื่อให้การ
ออกกาลังกายของทุกคนนั้นออกมาได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดสิ่งเหล่านี้อย่าง
แท้จริง รวมทั้งเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระเรียนรู้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ (outcomes ) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจาก 3.17 เป็น 3.50 และ
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล ฯ
2. ทักษะความสามารถทางพลศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 58 และ มี.ค. 59

ผู้รับผิดชอบ
นายอานาจ ศิลปักษา

ส.ค. – ก.ย. 59

นายอานาจ ศิลปักษา

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 150,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
1 ค่าวัสดุ สื่อ ครุภัณฑ์การศึกษา เช่น
140,000
ลูกฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล
ตะกร้อ เป็นต้น
2 วัสดุฝึกทักษะทางพลศึกษา
10,000
-

รวม
140,000

ไตรมาส
-

10,000

-
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6. การวัดผลประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

3.17

3.50

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

100
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเพื่อความเป็นเลิศทางกีฬา
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1,6
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายอานาจ ศิลปักษา
ระยะเวลาดาเนินการ ธ.ค. 57
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ ความสนใจ และความถนัดของประเภท
กีฬาและกรีฑาแต่ละประเภท ให้เกิดความต่อเนื่องตั้งแต่ระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มสหวิทยาเขต ระดับเขตื้นที่
การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) นักเรียนที่สนใจ มีความถนัดด้านกีฬาและกรีฑาแต่ละประเภทได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านกีฬาและกรีฑาให้เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2559
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักกีฬา และนักกรีฑาแต่ละประเภทผ่านการคัดเลือก และชนะการ
แข่งขันในระดับกลุ่ม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศที่เป็นตัวแทน
เพิ่มขึ้นและมีสถิติที่สูงขึ้นกว่าเดิม
3. เป้าหมาย
นักเรียนผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคและสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. การแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
2. การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. การแข่งขัน ระดับจังหวัด
4. การแข่งขันระดับภาค / เยาวชน / ดาวรุ่ง

ระยะเวลาดาเนินการ
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
ธันวาคม 2559
ต.ค. – ธ.ค. 2559

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 80,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
1 ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์กีฬา
40,000
2 ค่าอาหารเก็บตัวนักกีฬา
30,000
3 ค่าพาหนะ
10,000
-

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ฝึกสอนกีฬา กรีฑา
ผู้ฝึกสอนกีฬา กรีฑา
ผู้ฝึกสอนกีฬา กรีฑา
ผู้ฝึกสอนกีฬา กรีฑา

รวม
40,000
30,000
10,000

ไตรมาส
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาแต่ละประเภทสูงขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันคัดเลือก
กีฬาแต่ละประเภทในระดับภาคสูงขึ้น

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

n/a

10

ผลการแข่งขันแต่
ละระดับ

แบบรายงานผล
การแข่งขัน

n/a

10

ผลการแข่งขัน
ระดับภาค

แบบรายงานผล
การแข่งขัน
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายอานาจ ตอบกุลกิติกร
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 58, มี.ค. 59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะอยู่ในเกณฑ์ที่ต่า คือ 2.92
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีทักษะ ประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะทาให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชากลุ่มสาระศิลปะสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต ( Outputs ) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจาก 2.92 เป็น 3.00
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2. ทักษะความสามารถทางศิลปะ
3. นิทรรศการทางศิลปะ

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 58 และ มี.ค. 59

ผู้รับผิดชอบ
นายอานาจ ตอบกิตติกุล

ส.ค. – ก.ย. 59
ส.ค. 59

นายอานาจ ตอบกิตติกุล
นายอานาจ ตอบกิตติกุล

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 80,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
1 ค่าวัสดุ สื่อ ครุภัณฑ์การศึกษาทางศิลปะ 50,000
2 วัสดุฝึกทักษะทางศิลปะ
30,000
-

รวม
50,000
30,000

ไตรมาส
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

2.92

3.00

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรีสากล)
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายเดชา กัญญาโภค
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 58, มี.ค. 59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล) อยู่ในเกณฑ์ที่ต่า
คือ 2.92 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00 การเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลมีความจาเป็นต้องเน้นให้
ผู้เรียนมีการฝึกทักษะ หรือประสบการณ์ตรง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและปรับสภาพการดารงชีวิตประจาวันได้
ตลอดทั้งทาให้การเรียนกาสอนมีประสิทธิภาพ และทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต ( Outputs ) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) จาก 2.91 เป็น 3.00 และ
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนดนตรี
สากลและคอมโบ้
2. ทักษะความสามารถทางดนตรีสากล
และคอมโบ้

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 58 และ มี.ค. 59

ผู้รับผิดชอบ
นายเดชา กัญญาโภค

ส.ค. – ก.ย. 59

นายเดชา กัญญาโภค

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 155,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน
1 ค่าซ่อมบารุงรักษาครุภัณฑ์ดนตรีสากล
100,000
2 ค่าวัสดุฝึกทักษะทางดนตรี
35,000
3 ค่าวัสดุแข่งขันทักษะทางการดนตรี
20,000

งบ กพร.
-

รวม
100,000
35,000
20,000

ไตรมาส
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

2.92

3.00

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารี
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,3
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2, 6,10
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 172
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายสุรพล วรศิริ
ระยะเวลาดาเนินการ ก.พ. 59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดให้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นกิจกรรมบังคับที่นักเรียนทุกคนต้องผ่านการประเมิน ในขณะที่กระบวนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ
เนตรนารี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยังมีปัญหาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน ความหลากหลายของกิจกรรม
ที่นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจตามหลักการการของกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมชุมนุม เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
ผลผลิต (Outputs) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ
เนตรนารี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพ และมีกิจกรรมหลากหลายที่นักเรียนเลือกได้ตามความสนใจ
และความนัดเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนผ่านการประเมินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพิ่มขึ้น
3. เป้าหมาย
นักเรียนผ่านการประเมินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมพัฒนาร้อยละ 100
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนลูกเสือ
เนตรนารี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
3. เลือกชุมนุม

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. 58 และ พ.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ
นายสุรพล วรศิริ

ก.พ. 59
พ.ค. 58 และ พ.ย. 59

นายสุรพล วรศิริ
นายสุรพล วรศิริ
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 287,400 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดทาสื่อการเรียนการ
สอนลูกเสือ เนตรนารี
2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดการค่ายลูกเสือ
เนตรนารี
3 ค่าอาหารลูกเสือ เนตรนารีวันอยู่ค่าย
พักแรม
4 ค่าวัสดุ อุปกรณ์การเลือกกิจกรรม
ชุมนุม
-

งบ กพร.
80,000

รวม
80,000

100,000

ไตรมาส
100,000
-

80,000

80,000

-

27,400

27,400

-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนที่เลือกกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาตนเองตามความสนใจและถนัด
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละของนักเรียนผ่านการประเมิน
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

n/a

100

การสอบถาม

แบบสอบถาม

n/a

100

การทดสอบ

แบบทดสอบ
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาดนตรีไทย
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายศุภนิมิต ฤาไชยสา
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 58, มี.ค. 59
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย) อยู่ในเกณฑ์ที่ต่า
คือ 2.92 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00 การเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยมีความจาเป็นต้องเน้นให้
ผู้เรียนมีการฝึกทักษะ หรือประสบการณ์ตรง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและปรับสภาพการดารงชีวิตประจาวันได้
ตลอดทั้งทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes ) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเฉลี่ยการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย) จาก 2.92 เป็น 3.00
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนดนตรีไทย
2. ทักษะความสามารถทางดนตรีไทย

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 58 และ มี.ค. 59
ส.ค. – ก.ย. 59

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 60,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน
1 ค่าซ่อมบารุงรักษาครุภัณฑ์ดนตรีไทย
20,000
2 ค่าวัสดุฝึกทักษะทางดนตรีไทย
40,000

งบ กพร.
-

ผู้รับผิดชอบ
นายศุภนิมิต ฤาไชยสา
นายศุภนิมิต ฤาไชยสา

รวม
20,000
40,000

ไตรมาส
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย) เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

2.92

3.00

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายนันทวิช พูนสกุล
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 58, มี.ค. 59
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย) อยู่ในเกณฑ์ที่
ต่า คือ 2.92 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00 การเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทยมีความจาเป็นต้อง
เน้นให้ผู้เรียนมีการฝึกทักษะ หรือประสบการณ์ตรง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและปรับสภาพการดารงชีวิต
ประจาวันได้ ตลอดทั้งทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes ) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเฉลี่ยการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย)
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย) จาก 2.92 เป็น 3.00
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย
2. ทักษะความสามารถทางนาฏศิลป์ไทย

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 58 และ มี.ค. 59
ส.ค. – ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ
นายนันทวิช พูนสกุล
นายนันทวิช พูนสกุล

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 50,000 บาท งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 25,000 บาท
รวม 75,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
รวม
ไตรมาส
1 ค่าซ่อมบารุงรักษาครุภัณฑ์นาฏศิลป์ไทย
10,000
10,000
2 ค่าวัสดุฝึกทักษะทางนาฏศิลป์ไทย
40,000
40,000
3 ค่าวัสดุฝึกค่ายนาฏศิลป์
25,000
25,000

111
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย) เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย)

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

2.92

3.00

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาขาเกษตรกรรม
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายสุเทพ สหวัฒนชาติ
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 58, มี.ค. 59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตรกรรม) อยู่ใน
เกณฑ์ที่ต่า คือ 2.86 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00 การพัฒนาการเรียนการสอนจึงเป็นปัจจัย
สาคัญที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยให้รู้จักศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อการเรียนที่หลากหลายและ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจ สามารถนาทักษะวิชาชีพเกษตรกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน รวมทั้งเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกษตรกรรม) ให้สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเฉลี่ยการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตรกรรม)
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตรกรรม) จาก 2.86 เป็น 3.00
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนรายวิชา
เกษตรกรรม
2. ทักษะความสามารถทางเกษตรกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 58 และ มี.ค. 59

ผู้รับผิดชอบ
นายสุเทพ สหวัฒนชาติ

ส.ค. – ก.ย. 59

นายสุเทพ สหวัฒนชาติ

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 40,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อทางเกษตรกรรม
40,000

งบ กพร.
-

รวม
40,000

ไตรมาส
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตรกรรม)
เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตรกรรม)

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

2.86

3.00

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายวิโรจน์ นามนาค
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 58, มี.ค. 59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม) อยู่ใน
เกณฑ์ที่ต่า คือ 2.86 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นสิ่งจาเป็น
ต่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ยิ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ทั้งประสบการณ์ทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนทั้งได้คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะเป็นตัวส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลลัพธ์ (Outcomes) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผลผลิต (Outputs) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม)
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม) จาก 2.86 เป็น
3.00
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนรายวิชา
อุตสาหกรรม
2. ทักษะความสามารถทางอุตสาหกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 58 และ มี.ค. 59

ผู้รับผิดชอบ
นายวิโรจน์ นามนาค

ส.ค. – ก.ย. 59

นายวิโรจน์ นามนาค

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 50,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อวิชาอุตสาหกรรม
50,000

งบ กพร.
-

รวม
50,000

ไตรมาส
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม) เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม)

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

2.86

3.00

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาคหกรรม
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางส่องศรี เหล็กศรี
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 58, มี.ค. 59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล / ความจาเป็น
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) อยู่ในเกณฑ์
ที่ต่า คือ 2.86 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00 การจัดการเรียนการสอนสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ด้านคหกรรม วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ล้วนแล้วแต่เป็นสื่อที่ช่วยพัฒนาทักษะให้นักเรียนมีประสิทธิภาพต่อ
การเรียนสอน การพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดีก็เอื้อต่อการ
การเรียนและนักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลลัพธ์ (Outcomes) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผลผลิต (outputs) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม)
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) จาก 2.86 เป็น 3.00
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนรายวิชา
คหกรรม
2. ทักษะความสามารถทางคหกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 58 และ มี.ค. 59

ผู้รับผิดชอบ
นางส่องศรี เหล็กศรี

ส.ค. – ก.ย. 59

นางส่องศรี เหล็กศรี

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 50,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อวิชาคหกรรม
40,000
2 ค่าวัสดุฝึกทักษะทางคหกรรม
10,000
-

รวม
40,000
10,000

ไตรมาส
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม)

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

2.86

3.00

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาพาณิชยกรรม
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางชลธิชา หลาบนอก
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 58, มี.ค. 59
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (พาณิชยกรรม) อยู่ใน
เกณฑ์ที่ต่า คือ 2.86 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00 การเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดยเฉพาะรายวิชาพาณิชยกรรม จาเป็นต้องมีสื่อวัสดุอุปกรณ์ ที่จาเป็นต่อการพัฒนาการเรียนการสอน แต่
ในขณะเดียวกันสื่อเหล่านี้ยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุอุปกรณ์
สิ้นเปลืองที่ต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทาให้การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนเพิ่มขึ้น จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมและพอเพียงต่อการ
จัดการเรียนการสอน จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
3.1 ผลลัพธ์ (Outcomes) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ผลผลิต (Outputs) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (พาณิชยกรรม)
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (พาณิชยกรรม) จาก 2.86 เป็น
3.00
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาพาณิช
กรรม
2. ทักษะความสามารถทางพาณิชยกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. 58 และ มี.ค. 59 นางชลธิชา หลาบนอก
ส.ค. – ก.ย. 59

นางชลธิชา หลาบนอก

119
5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 50,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อวิชาพาณิชยกรรม
40,000
2 ค่าวัสดุฝึกและซ่อมเคราองพิมพ์ดีด
10,000

งบ กพร.
-

รวม
40,000
10,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ (พาณิชยกรรม)
เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพ
(พาณิชยกรรม)

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

2.86

3.00

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายสุรเชษฐ์ เสมียนรัมย์
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 58 , มี.ค. 59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ (คอมพิวเตอร์) อยู่
ในเกณฑ์ที่ต่า คือ 2.86 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00 การพัฒนาการเรียนการสอนจึงเป็นปัจจัย
สาคัญที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยให้รู้จักศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อการเรียนที่หลากหลายและ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจ สามารถนาทักษะวิชาคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
รวมทั้งเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คอมพิวเตอร์) ให้สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลลัพธ์ (Outcomes) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผลผลิต (Outputs) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเฉลี่ยการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ (คอมพิวเตอร์)
จาก 2.86 เป็น 3.00
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนรายวิชา
คอมพิวเตอร์
2. ทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 58 และ มี.ค. 59

ผู้รับผิดชอบ
นายสุรเชษฐ์ เสมียนรัมย์

ส.ค. – ก.ย. 59

นายสุรเชษฐ์ เสมียนรัมย์
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว 33,630 จานวน
เงินงบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 516,370 จานวน
รวมทั้งสิ้น 550,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน งบ กพร.
รวม ไตรมาส
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อทางคอมพิวเตอร์
300,000 300,000
2 ค่าวัสดุพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั้งระบบ
33,630 216,370 250,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ ฯ (คอมพิวเตอร์)
เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพฯ
(คอมพิวเตอร์)

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

2.86

3.00

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนางานห้องสมุด
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2, 6 ค
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7 , 13
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อย ouc
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางสุวรรณาพร บาลโสง
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 58 - ก.ย. 59
1. หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งในระบบที่มีการจัดมวล
ประสบการณ์ให้แก่นักเรียนตามหลักสูตร คือมุ่งให้นักเรียนรู้จักหาวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการค้นคว้า
แสวงหาความรู้เพื่อนาไปสู่การคิดเป็น ทาเป็นแก้ปัญหาเป็น ตามหลักการและจุดหมายของหลักสูตรที่สร้างขึ้น
จากการปรับสภาพให้เข้ากับความเป็นไปของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากอิทธิพลของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ห้องสมุดจึงมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุก
กลุ่มสาระเพิ่มขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต ห้องสมุดมีสื่อสาหรับการสืบค้นที่หลากลายและพอเพียงต่อความต้องการของนักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา
2.2 ผลลัพธ์
2.2.1 นักเรียนใช้บริการค้นคว้าเพื่อแสวงหาความรู้ในห้องสมุดเพิ่มขึ้น
2.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
3. เป้าหมาย
เพิ่มอัตราจานวนการอ่าน การค้นคว้าและสืบค้นของนักเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียน
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
จัดซื้อหนังสือ
จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานเทคนิค
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสอน

ระยะเวลาดาเนินการ
ธ.ค. 58 , มิ.ย. 59
พ.ย. 58 – ก.ย. 59
พ.ย. – ธ.ค. 58
พ.ย. – ธ.ค. 58

ผู้รับผิดชอบ
นางสุววรณาพร บาลโสง
นางสุววรณาพร บาลโสง
นางสุววรณาพร บาลโสง
นางสุววรณาพร บาลโสง
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 40,000 บาท
เงินงบประมาณจากงบหนังสือเรียน 150,000 จานวน
รวมทั้งสิ้น 190,000 บาท
กิจกรรม
งบอุดหนุน
จัดซื้อหนังสือ
จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานเทคนิค
40,000

งบ กพร.
-

งบหนังสือ
100,000
50,000
-

รวม
100,000
50,000
40,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต
-ร้อยละของนักเรียนทุกระดับ
ที่ใช้บริการห้อสมุดเพื่อการ
สืบค้นค้นคว้าหาความรู้
-ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์
นักเรียนบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษา
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ข้อมูลปีฐาน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

วีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

n/a

90

สังเกตนับสถิติ
ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบสังเกต
เครื่องนับจานวน
แบบทดสอบ

2.61

2.85

90

100

ทดสอบหลังจาก
จบการศึกษา

แบบทดสอบ
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ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ....................
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ .......................
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อย ouc
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางสุวรรณาพร บาลโสง
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 58 - ก.ย. 59
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการอ่านหนังสือของเด็กไทยลดลงอย่างมาก อาจจะเนื่องจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการส่งเสริมนโยบายของทางสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
การค้นคว้าด้วยตนเอง ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับ งานห้องสมุด โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก จึงเห็นควร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขึ้น เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี
นิสัยรักการและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้รับความรู้เพิ่มเติมและสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักศึกษาค้นคว้าและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.2 ผลลัพธ์
2.2.1 นักเรียนใช้บริการค้นคว้าเพื่อแสวงหาความรู้ในห้องสมุดเพิ่มขึ้น
2.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ นักเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80
ด้านคุณภาพ นักเรียนรักการอ่านเพิ่มขึ้น นักเรียนรู้จักสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองและรู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
4.กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
กิจกรรมหนังสือสัญจร
จัดนิทรรศการในวันสาคัญต่างๆ
กิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน

ระยะเวลาดาเนินการ
ส.ค. 59
พ.ย. 58 – ก.ย. 59
พ.ย. 58 – ก.ย. 59
พ.ย. 58 – ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ
นางสุวรรณาพร บาลโสง
นางสุวรรณาพร บาลโสง
นางสุวรรณาพร บาลโสง
นางสุวรรณาพร บาลโสง
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จานวน - บาท
เงินงบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 6,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 6,000 บาท
กิจกรรม
จานวน
งปม.
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
-จัดซื้อของรางวัล
2,700
-จัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมหนังสือสัญจร
-จัดซื้อตะกร้าหวายสาหรับใส่หนังสือ
5 อัน
2000
-สีน้ามัน กับแปรงทาสี
2 กระป๋อง
-ท่อพีวีซี ท่าเล็ก
1 เส้น
จัดนิทรรศการวันสาคัญต่างๆ
-จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งป้ายนิเทศ
800
กิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน
500

นอก งปม.

รวม
2,700
2,000

800
500

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต
-ร้อยละของนักเรียนทุก
ระดับที่มีนิสัยรักการอ่าน
-ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์
นักเรียนบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตร
การศึกษาทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ข้อมูลปีฐาน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

n/a

80

2.61

2.65

90

100

วีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

วัดนิสัยรักการอ่าน แบบวัดนิสัยรักการ
ทดสอบหลังจบ
อ่าน
การศึกษา
แบบทดสอบ
ทดสอบหลังจาก
จบการศึกษา

แบบทดสอบ
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โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (สวนพฤกษศาสตร์)
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 4,10
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 11,13
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายสุเทพ สหวัฒนชาติ
ระยะเวลาดาเนินการ พ.ย. 58– ก.พ. 59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสาคัญที่ทุกองค์กร, หน่วยงาน, ประชาชน ต้อง
ตระหนัก ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกจึงเป็นผู้นาด้านการศึกษาใน
สถานศึกษา ท้องถิ่น เครือข่ายศูนย์ฯ ในเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) นักเรียนมีจิตสานึกและเห็นความสาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
2.2.1 นักเรียนปฏิบัติตนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
2.2.2 นักเรียนดาเนินชีวิตอยู่ในท่ามกลางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสม
3. เป้าหมาย
3.1 ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษในโรงเรียน
3.2 อนุรักษ์และเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ศึกษาเส้นทางธรรมชาติในโรงเรียน
2. อบรมบูรณาการการเรียนการสอน
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
3. ธนาคารขยะรีไซเคิล
4. มหิงสาสายสืบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ค. – ก.ย. 59
พ.ค. 59
พ.ค. – ก.ย. 59
พ.ย. 58– ก.พ. 59
พ.ค. – ก.ย. 59
พ.ย. 58 – ก.พ. 59

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์สิ่งแวดล้อม
คณะครูทุกคน
ศูนย์สิ่งแวดล้อม
ศูนย์สิ่งแวดล้อม
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 200,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการปรับปรุงศูนย์
100,000
2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การบูรณาการการสอน
50,000
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
3 ค่าวัสดุ สื่องานสวนพฤกษศาสตร์
50,000
-

รวม
100,000
50,000

ไตรมาส
-

50,000

-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนทุกคนมีจิตสานึกและ
เห็นความสาคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละของนักเรียนทุกคนปฏิบัติตนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของนักเรียนทุกคนที่ดาเนินชีวิตอยู่
ในท่ามกลางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

n/a

95

การสังเกต
สัมภาษณ์

แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์

n/a

95

การสังเกต
สัมภาษณ์

แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์

n/a

95

การสังเกต
สัมภาษณ์

แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 3
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 10
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 172
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวณัฐกมล โพธิ์ใส และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ พ.ย. 58 – ก.ย. 59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในภาวะที่สังคมปัจจุบันมีการแข่งขันทางวัตถุมากจนเกินไป มีผลทาให้พฤติกรรมของบุคคลในสังคม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เห็นแก่ตัว จึงทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากหมายและมีความหลากหลาย นักเรียนเป็น
เยาวชนของชาติที่ได้รับผลโดยตรงจากสภาวะของสังคมที่เปลี่ยนไป จึงทาให้พฤติกรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่
พึงประสงค์ได้เกิดขึ้น ซึ่งค่อนข้างจะเป็นภาวะที่เสี่ยงต่อการดารงชีวิตทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Output)
2.1.1 เพื่อควบคุมดูแล และติดตามพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียน
2.1.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
2.2.1 สร้างสายใยความผูกพันระหว่างนักเรียนกับโรงเรียนมากขึ้น
2.2.2 ลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ในโรงเรียน
3. เป้าหมาย
นักเรียนร้อยละ 90 สามารถดาเนินชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขและไม่สร้างพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาแก่โรงเรียน
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. จัดทาเอกสารตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. ประชุมผู้ปกครองสัญจร
4. ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน
5. ธนาคารโรงเรียน (ออมทรัพย์)
6. โฮมรูม
7. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ย.58 – ธ.ค.58
พ.ย.58 – ธ.ค.58
ม.ค. 59
พ.ค. 59 – พ.ย. 59
พ.ย. 58 – ก.ย. 59
พ.ย. 58 – ก.ย. 59
พ.ย. 58 – ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ณัฐกมล โพธิ์ใส และคณะ
น.ส.ณัฐกมล โพธิ์ใส และคณะ
นายบุญมา สุภศร
นายบุญมา สุภศร
นางอารีทิพย์ บุญศักดาพร
น.ส.กนกพร เทพธี
น.ส.นันท์นภัส ปุยะติ
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8. การเยี่ยมบ้านนักเรียน
9. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
10. การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
11. To be Number One

พ.ย. 58 – ก.ย. 59
พ.ย. 58 – ก.ย. 59
พ.ย. 58 – ก.ย. 59
พ.ย. 58 – ก.ย. 59

น.ส.ณัฐกมล โพธิ์ใส
นางนงลักษณ์ ขันธะรี
นางนงลักษณ์ ขันธะรี
นางรัชนี วรศิริ

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 142,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน งบ กพร.
1 คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2,000
2 จัดทาเอกสารตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3,000
3 การประชุมผู้ปกครองสัญจร
5,000
4 การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน 2 ครั้ง
20,000
5 วัสดุ ครุภัณฑ์สานักงานธนาคารโรงเรียน
10,000
6 กิจกรรมโฮมรูม
2,000
7 กิจกรรมโรงเรียนสีขาวฯ
10,000
8 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
60,000
9 กิจกรรม YC
10,000
10 การอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
10,000
11 กิจกรรม To be Number One
10,000
-

รวม
2,000
3,000
5,000
20,000
10,000
2,000
10,000
60,000
10,000
10,000
10,000

ไตรมาส

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนที่ภูมิคุ้มกันต่อต้าน
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียน ในโรงเรียน
- นักเรียนร้อยละ 90 สามารถดาเนินชีวิต
อยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขและไม่สร้าง
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาแก่โรงเรียน

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

n/a

90

สังเกต
สัมภาษณ์

แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์

n/a

5

สังเกต
สัมภาษณ์

แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์

n/a

90

สังเกต
สัมภาษณ์

แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
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ชื่อโครงการ โครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 3
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 10
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 172
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นายบุญมา สุภศร
ระยะเวลาดาเนินการ พ.ย. 58 , พ.ค. 59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในภาวะที่สังคมปัจจุบันมีการแข่งขันทางวัตถุมากจนเกินไป มีผลทาให้พฤติกรรมของบุคคลในสังคม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เห็นแก่ตัว จึงทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อย่างหลากหลาย นักเรียนเป็นเยาวชนของชาติที่
ได้รับผลโดยตรงจากสภาวะของสังคมที่เปลี่ยนไป จึงทาให้พฤติกรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่พึงประสงค์ได้
เกิดขึ้น ซึ่งค่อนข้างจะเป็นภาวะที่เสี่ยงต่อการดารงชีวิตทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ดังนั้นการมี
เครือข่ายที่คอยควบคุม ดูแล เอาใจใส่ ในการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน จะทาให้นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Output) มีองค์กรเครือข่ายที่ช่วยดูแลสอดส่อง ตรวจสอบ และติดตามพฤติกรรม
ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
2.2.1 ลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ในโรงเรียน
2.2.2 ป้องปราม เฝ้าระหวังในกลุ่มนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
3 เป้าหมาย
ลดปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง คุ้มครองสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนกลุ่มดี
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ประชุมสัญจรเครือข่ายชุมชน
2. ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
3. ประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน
4. ประชุมเครือข่ายผู้นานักเรียนแต่ละหมู่บ้าน

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ย. 58 , พ.ค. 59
พ.ย. 58 , พ.ค. 59
พ.ย. 58
ก.พ. 59

ผู้รับผิดชอบ
นายบุญมา สุภศร
นายบุญมา สุภศร
นายบุญมา สุภศร
นายบุญมา สุภศร
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน - บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 เอกสารการประชุมสัญจรเครือข่าย
ชุมชน 2 ครั้ง
2 ค่าอาหารว่างการประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน 2 ครั้ง
3 ค่าวัสดุ ค่าเอกสารการประชุมเครือข่าย
ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน
4 ค่าวัสดุ ค่าเอกสารการประชุมเครือข่าย
ผู้นานักเรียนแต่ละหมู่บ้าน
-

รวม
-

ไตรมาส
-

-

-

-

-

-

-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

ผลผลิต (Outputs)
- เพิ่มองค์กรเครือข่ายช่วยดูแลสอดส่อง
ตรวจสอบ และติดตามพฤติกรรมนักเรียน

n/a

4

สารวจ

แบบสารวจ

ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียน ในโรงเรียน

n/a

5

สังเกต
สัมภาษณ์

แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 3
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2, 10
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 172
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นายบุญมา สุภศร
ระยะเวลาดาเนินการ พ.ย. 58 , มี.ค. 59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในภาวะที่สังคมปัจจุบันมีการแข่งขันทางวัตถุมากจนเกินไป มีผลทาให้พฤติกรรมของบุคคลในสังคม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เห็นแก่ตัว จึงทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อย่างหลากหลาย นักเรียนเป็นเยาวชนของชาติที่
ได้รับผลโดยตรงจากสภาวะของสังคมที่เปลี่ยนไป จึงทาให้พฤติกรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่พึงประสงค์ได้
เกิดขึ้น ซึ่งค่อนข้างจะเป็นภาวะที่เสี่ยงต่อการดารงชีวิตทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ดังนั้นการมี
เครือข่ายที่คอยควบคุม ดูแล เอาใจใส่ ในการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน จะทาให้นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Output) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียน
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรของคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
3. เป้าหมาย
เพิ่มจานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
อบรมขับรถดีมีวินัยปลอดภัย 100%
ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กิจกรรมสายตรวจประจาวัน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ค. 58
พ.ค. 58
พ.ย. 58 , มี.ค. 59
ตลอดปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นายบุญมา สุภศร
นายอิทธิฤทธิ์ ศรีดาพล
นายบุญมา สุภศร
นายอานาจ ศิลปักษา

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 15,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน งบ กพร.
1 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
5,000
2 อบรมขับรถดีมีวินัย ฯ
5,000
3 ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4 ค่ายานพาหนะในการออกตรวจ
5,000
-

รวม
5,000
5,000
5,000

ไตรมาส
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละนักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรของคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

n/a

100

ทดสอบ

แบบทดสอบ

n/a

100

ทดสอบ

แบบทดสอบ
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ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่ความเป็นเลิศ (พัฒนาสานักงาน)
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 1
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 169
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นางอารีทิพย์ บุญศักดาพร
ระยะเวลาดาเนินการ พ.ย. 58 – ก.ย. 59
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ ในการติดต่อประสานงานกับกลุ่มงานต่าง
ๆ ในโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดระบบงาน การจัดระบบสารสนเทศ และการพัฒนาสิ่งอานวยความ
สะดวก วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆที่ทันสมัยอยู่เสมอ
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Output) กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนมีเครื่องมือ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัยในการจัดเก็บ
ข้อมูลบุคลากรและนักเรียน
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) เพิ่มข้อมูลนักเรียนที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการวิเคราะห์วางแผนในการ
พัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ
3. เป้าหมาย
โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนทุกคนอย่างเป็นระบบ
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. การจัดระบบการเก็บข้อมูลนักเรียน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน
3. การวางแผนและดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ย. 58 - พ.ค. 59
พ.ย. 58 - พ.ค. 59
พ.ย. 58 – พ.ค. 59

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.นันท์นภัส ปุยะติ
น.ส.จุฑาทิพย์ เลิศล้า
นางอารีทิพย์ บุญศักดาพร

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 30,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
1 ค่าซ่อมบารุง คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์
10,000
2 ค่าวัสดุสานักงาน
20,000
-

รวม
10,000
20,000

ไตรมาส
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- มีเครื่องมือ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัยในการ
จัดเก็บข้อมูลบุคลากรและนักเรียนเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์วางแผนในการพัฒนา
นักเรียนอย่างเป็นระบบ

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

n/a

90

สอบถาม
สัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์

n/a

90

สอบถาม
สัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
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ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,10
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 6
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 172
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นายพิบูลย์ ถานสีมี
ระยะเวลาดาเนินการ มิ.ย. 59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี
ในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จัก
รับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนา
รูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยแก่นักเรียนโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนในนามของคณะกรรมการสภานักเรียน
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทาง
ของระบอบประชาธิปไตยในทุกโอกาส
3. เป้าหมาย
เพิ่มบทบาทนักเรียนการมีส่วนร่วมในการดารงชีวิตในโรงเรียนตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
2. การมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในภาระงานของ
โรงเรียนและในโอกาสต่างๆ เช่น ด้านความสะอาด
เวรประจาวัน เป็นต้น
3. การศึกษาดูงานสภานักเรียน

ระยะเวลาดาเนินการ
มิ.ย. 59
พ.ย.58 – ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ
นายพิบูลย์ ถานสีมี
นายพิบูลย์ ถานสีมี

พ.ย. 58 – ธ.ค. 59

นายพิบูลย์ ถานสีมี
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 15,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน งบ กพร.
1 การจัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมสภา
5,000
นักเรียนและภาระะงานของการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสภานักเรียน
2 ศึกษาดูงานสภานักเรียน
10,000
-

รวม
5,000

ไตรมาส
-

10,000

-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโรงเรียน
ของคณะกรรมการสภานักเรียนตามวิถีทาง
ของระบอบประชาธิปไตย
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโรงเรียน
ของนักเรียนตามวิถีทางของระบอบ
ประชาธิปไตย

ข้อมูลปี
ฐาน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

n/a

90

สอบถาม
สัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์

n/a

90

สอบถาม
สัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
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ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 3,
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 172
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นายบุญมา สุภศร และน.ส.ปฤษณา สาลี
ระยะเวลาดาเนินการ พ.ย. 58 – ก.พ. 59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เด็กวัยรุ่นมีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม จากวัย
เด็กสู่วัยผู้ใหญ่ จึงจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องได้รับการเอาใจใส่ในการศึกษา เป็นอย่างดียิ่ง เพื่อให้เด็กเหล่านั้น
มี พื้นฐานทางวิชาการ ในการที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีความรู้พื้นฐานทางอาชีพ จนสามารถ
ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณค่าแก่ชีวิต นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการแล้ว
สิ่งหนึ่งที่ต้องพัฒนา ให้เกิดกับเด็กและเยาวชน คือ การพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่
พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรา 6 บัญญัติไว้ว่า การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554 ที่กาหนดจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา
เพื่อมุ่งพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย
คุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่อง ที่ได้รับการกล่าวถึงกันมาก เมื่อใดก็ตาม ที่สภาพสังคม เกิดความ
สับสนวุ่นวาย ขาดความสงบสุข อันเนื่องมาจาก ความประพฤติ หรือการปฏิบัติ ที่ไม่เหมาะสมของสมาชิก
บางคน บางกลุ่มในสังคม ก็จะมีการวิเคราะห์วิจารณ์กล่าวโทษกันว่าเป็นเพราะคนในปัจจุบันขาดคุณธรรม
จริยธรรม หรือด้อยจริยธรรม ปรากฏการณ์เช่นนี้ อาจนับว่าเป็นปัญหาสังคม ลักษณะหนึ่ง ที่มีสาเหตุมา
จาก ปัจจัยหลายประการ ปัจจัยประการหนึ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การเคลื่อนย้ายของ
ประชากรจากถิ่นฐานเดิม วิถีทางการดารงชีวิต มีความไม่สะดวก กระแสวัฒนธรรมจากตะวันตกที่เน้นการ
สรรค์สร้างทางวัตถุ และการใฝ่หาความสุข ความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง ใน
ค่านิยมของบุคคล ทั่วไป ผลกระทบของปัจจัยเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ปรากฏออกมา ในลักษณะของการที่บุคคล
มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น และมีแนวโน้มที่บุคคลบางคน จะกระทาทุกวิถีทาง เพื่อแสวงหาความสุข และ
ผลประโยชน์ส่วนตน โดยไม่คานึงถึงความทุกข์ยาก และเดือดร้อน ให้ฝังลึก เป็นค่านิยมที่ถูกต้อง หันมา
ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ตามมาตรฐาน ที่สังคมยอมรับ และต้องการให้มากขึ้น
เยาวชนซึ่งเป็นวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยวิกฤติ เนื่องจากเป็นวัยที่มีภาวะอารมณ์ แปรปรวนสูง วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ยังไม่สมบูรณ์ มีความสับสนในการวางบทบาทของตนเอง ในสังคม ขาดทักษะ และประสบการณ์
ในการเผชิญกับปัญหาของวัยรุ่น ประกอบกับการขาดแรงสนับสนุนที่เหมาะสมจากสังคม อาจทาให้วัยรุ่นมี
ปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ความสับสนในการ
ปฏิบัติตัวต่อกลุ่มเพื่อน เป็นต้น ซึ่งถ้าปัญหาเหล่านี้ ไม่ได้รับการป้องกัน แก้ไขอย่างเหมาะสม อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาหลายด้าน อย่างรุนแรงตามมาในอนาคตได้
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2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) นักเรียนเห็นความสาคัญของการมีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนปฏิบัติตนตามวิถีทางของชาวพุทธ และดาเนินชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
3. เป้าหมาย
เพิ่มจานวนนักเรียนให้มีวิถีชีวิตตามแบบอย่างชาวพุทธ และดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
2. ทาบุญตักบาตรทุกวันพระ
3. ทาบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
เนื่องโอกาสในวันสาคัญ
4. ส่งเสริมนักเรียนเข้าวัดวันอาทิตย์
5. กฐินเด็กดี V-Star
6. ถวายเทียนพรรษา
7. ห้องเรียนคุณภาพ

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. 59
พ.ย. 58 – ก.พ. 59
31 ธ.ค. 58 , 1 ม.ค. 59

ผู้รับผิดชอบ
นางปฤษณา สาลี
นายบุญมา สุภศร
นายบุญมา สุภศร

ช่วงเข้าพรรษา
พ.ย. 58
วันเข้าพรรษา
พ.ย. 58 – ก.พ. 59

ครูที่ปรึกษา
นายบุญมา สุภศร
นายบุญมา สุภศร
นางปฤษณา สาลี

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจานวน 100,000 บาท เงินอุดหนุนรายหัว 20,000 บาท
รวม 120,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน งบ กพร.
รวม ไตรมาส
1 ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.4
100,000 100,000
ค่าวัสดุในการทาบุญในวันสาคัญ
2 ค่าวัสดุกฐินเด็กดี V-Star
3 ค่าเทียนพรรษาพร้อมวัสดุ จานวน 4 วัด
4 ห้องเรียนคุณธรรม
20,000
20,000
5 จิตสาธารณะ
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนที่เห็นความสาคัญของ
ปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีพุทธ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตนตามวิถีทาง
ของชาวพุทธ และดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

n/a

90

สอบถาม
สัมภาษณ์
สังเกต

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต

n/a

90

สอบถาม
สัมภาษณ์
สังเกต

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต
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ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนสุจริต
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,3
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2,6
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 172
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นางนงลักษณ์ ขันธะรี
ระยะเวลาดาเนินการ 19 ธันวาคม 2558
1. หลักการและเหตุผล
ทุจิตเป็นปัญหาสาคัญที่ส่งผลเสียหายต่อชาติบ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แม้กระทั่งค่านิยมที่
ถูกต้อง ดีงามของสังคมไทยก็ได้รับผลกระทบจนบางส่วนของสังคมไทยมีความคิดว่าการทางานของราชการ
อาจมีการทุจริตเกิดขึ้นบ้างก็ไม่เป็นไร และยอมรับได้หากการทางานนั้นจะมีผลงานเกิดขึ้นเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนหรือชุมชนบ้าง ค่านิยมเช่นนี้นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสังคมไทย เพราะสื่อให้เห็นได้ว่าการทุจริต
กาลังจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา และอาจแผ่ขยายครอบคลุมไปทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน
ในอนาคตอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหากไม่มีการดาเนินการแก้ไขโดยเร็วแล้ว สังคมไทยจะได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงและได้รับความเสียหายอย่างมากมาย
การศึกษาเป็นทางออกที่สาคัญ เนื่องด้วยการศึกษานั้นนอกจากจะเป็นกระบวนการสร้างความรู้แล้ว
ยังจะทาให้เกิดแนวคิด ค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงาม ในการที่จะดูแลความรับผิดชอบตนเอง ชุมชน สังคม และชาติ
บ้านเมือง ดังนั้น การที่จะสร้างค่านิยมให้กับสังคมจึงจาเป็นต้องเริ่มในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชน
ที่ผ่านกระบวนการศึกษา เป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมือง และมีความรักชาติ
ถูกทางที่จะรักองค์ประกอบต่างๆ ของชาติ บ้านเมือง เช่น คนในชาติ แผ่นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ศิลปวัฒนธรรม สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นโทษที่เกิดจากการทุจริต
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) ร้อยละของนักเรียนเกิดการต่อต้านในการทุจริต
3. เป้าหมาย
นักเรียนตระหนักและเห็นความสาคัญของชาติ คุณค่า คุณประโยชน์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่สร้าง
ความเป็นชาติเพิ่มขึ้น
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ปปช.น้อย
2. มาตรฐานโรงเรียนสุจริต
3. Best Practice (BP)
4. บริษัทสร้างการดี
5. ค่ายเยาวชนคนดี

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ย. 58 – ก.ย. 59
พ.ย. 58 –ก.ย. 59
พ.ย. 58 – ก.ย. 59
พ.ย. 58 –ก.ย. 59
พ.ย. 58 – ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ
นางนงลักษณ์ ขันธะรีและคณะ
นางนงลักษณ์ ขันธะรีและคณะ
นางนงลักษณ์ ขันธะรีและคณะ
นางนงลักษณ์ ขันธะรีและคณะ
นางนงลักษณ์ ขันธะรีและคณะ
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจานวน 15,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
1 กิจกรรมอบรม ปปช.น้อย
2 กิจกรรมอบรมครูมาตรฐานโรงเรียน
สุจริต และ Best Practice (BP)
5,000
3 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
5,000
4 กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี
5,000
-

รวม
-

ไตรมาส
-

5,000
5,000
5,000

-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนเกิดความตระหนักและ
เห็นโทษที่เกิดจากการทุจริต
-ร้อยละของครูและบุคลากรเกิดความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการ
ดาเนินกิจกรรมตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละของนักเรียนเกิดการต่อต้านในการ
ทุจริต
-ร้อยละของครูและบุคลากรมีพฤติกรรม
ต่อต้านการทุจริต

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

n/a

90

สอบถาม
สัมภาษณ์
สังเกต

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต

n/a

90

สอบถาม
สัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์

n/a

90

n/a

90

สอบถาม
สัมภาษณ์
สังเกต
สอบถาม
สัมภาษณ์
สังเกต

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต

