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ส่วนที่ 3 รายละเอียด งบประมาณ/งาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แสดงประมาณการรายรับปี พุทธศักราช 2560
ที่
ประเภทเงินรายรับ
1. เงินอุดหนุน (ค่าหัวนักเรียน)
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. รายได้สถานศึกษา
4. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
รวมทัง้ สิน้

จานวน ( บาท )
9,711,300
2,434,690
100,000
4,540,734
16,786,724

2. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน (เงินอุดหนุน)
ที่
กลุม่ งาน
1. จัดสรรงบวิชาการร้อยละ 70
1.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1.2 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
1.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.4 กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
2. จัดสรรงบบริหารร้อยละ 20
3. จัดสรรงบสารองจ่ายร้อยละ 10
รวมทั้งสิน้

จานวน
4,409,000
2,059,910
125,000
142,000
1,942,260
971,130
9,711,300

3. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
3.1 แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารงานกลุม่ บริหารงานวิชาการ
งบประมาณ
ที่
โครงการ / งาน / กิจกรรม
(เงินอุดหนุน)
1 พัฒนาครูและบุคลากร (อบรม/สัมมนา)
1,542,000
2 พัฒนาการเรียนการสอน (ครูจ้างสอน/วิทยากร)
1,000,000
3 วัสดุทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
800,000
4 การแข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะนักเรียน
5 แนะแนวยกผลสัมฤทธิ์นักเรียน ม. 3 และ ม. 6
6 พัฒนามาตรฐานสานักงานวิชาการ
36,000
งบประมาณ
ที่
โครงการ / งาน / กิจกรรม
(เงินอุดหนุน)
7 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม. 3 ม. 6 และ ปวช. 3
8 พัฒนางานทะเบียนและวัดผล
36,000
9 งานประกันคุณภาพการศึกษา
30,000
10 To be number one teen dancercise
100,000
11 โครงการติว GAT,PAT และ O-NET ม.3 ม.6

-

งบประมาณ
(พัฒนาผูเ้ รียน)
400,000
40,000
งบประมาณ
(พัฒนาผูเ้ รียน)
40,000
30,000
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12 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 และนักเรียนที่มีปัญหา
ขาดเรียนต่อเนื่อง
13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรมนักศึกษาวิชาทหาร

10,000

-

5,000

-

14 โครงการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.

-

46,000

15 โครงการส่งเสริมการอ่าน

-

5,000

130,000
-

40,000
20,000

16 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- อุปกรณ์สารเคมี
- ค่ายวิทยาศาสตร์
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์
17 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- สื่อและวัสดุทางการศึกษา
- ค่าสื่อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์
- แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
- ค่ายคณิตศาสตร์
18 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- สื่อและวัสดุทางการศึกษา
- ค่ายภาษาอังกฤษ
- วันคริสมาสต์
- วันตรุษจีน
19 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
- สื่อและวัสดุทางการศึกษา
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยจักรยาน
ค่ายมารยาทไทย

ที่
20

21

โครงการ / งาน / กิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย
- สื่อและวัสดุทางการศึกษา
- วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
- ค่ายอัจฉริยภาพภาษาไทย
- โครงการพัฒนาการอ่าน-การเขียนภาษาไทย
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
- กีฬาสีภายใน
- กีฬาสหวิทยาเขต
- กีฬาจังหวัด
-สื่อวัสดุอุปกรณ์ด้านกีฬา

30,000
50,000

10,000
40,000

30,000
5,000
5,000

40,000
-

30,000
-

129,300
8,000

งบประมาณ
(เงินอุดหนุน)

งบประมาณ
(พัฒนาผูเ้ รียน)

30,000
30,000
-

40,000
10,000

50,000
30,000
10,000
130,000

-
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22

23
24
25
26
27
28
ที่

พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
- ค่ายนิทรรศการทางศิลป์
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาดนตรีสากล
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
- ส่งเสริมทักษะด้านดนตรี
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาดนตรีไทย
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
- ซ่อมบารุงเครื่องดนตรีไทย
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชานาฏศิลป์
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
- ค่ายนาฏศิลป์ไทย
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาเกษตรกรรม
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาอุตสาหกรรม
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาคหกรรม
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
โครงการ / งาน / กิจกรรม

พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาพาณิชยกรรม
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
30 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
31 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (สวนพฤกษศาสตร์)
30. หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษา)
31. หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ICT)
32. หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)
รวมทัง้ สิน้

30,000
-

20,000

15,000
-

20,000

15,000
15,000

-

15,000
-

20,000

30,000

-

30,000

-

30,000
งบประมาณ
(เงินอุดหนุน)

งบประมาณ
(พัฒนาผูเ้ รียน)

30,000

-

30,000

330,000
488,990
330,000
287,400
2,434,690
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ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

50,000
4,409,000

3.2 แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารงานกลุม่ บริหารงบประมาณ
โครงการ / งาน / กิจกรรม
งบประมาณ
(เงินอุดหนุน)
งานสาธารณูปโภค
1,950,000
งานยานพาหนะ
80,000
พัฒนาสานักงานงบประมาณ
5,000
งานแผนงาน การเงินและบัญชี
5,000
งานส่งเสริมเทคโนโลยีและสารสนเทศ
5,000
งานควบคุมภายใน
5,000

งบประมาณ
(พัฒนาผูเ้ รียน)
-
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7.
8.

งานระดมทรัพยากร
งานปฏิคม
รวมทัง้ สิน้

ที่
1
2
3
4
5
6

ที่
1

2

4,910
5,000
2,059,910

3.3 แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารงานบริหารทัว่ ไป
โครงการ / งาน / กิจกรรม
งบประมาณ
(เงินอุดหนุน)
พัฒนางานโรงเรียนกับชุมชน
20,000
พัฒนางานโสตทัศนศึกษา
40,000
พัฒนางานประชาสัมพันธ์
25,000
พัฒนางานอนามัยโรงเรียน
30,000
พัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษา
5,000
งานสารบรรณ
5,000
รวมทัง้ สิน้
125,000
3.4 แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารงานกลุม่ บริหารงานกิจการนักเรียน
งบประมาณ
โครงการ / งาน / กิจกรรม
(เงินอุดหนุน)
พัฒนานักเรียนตามระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน
(142,000)
- จัดทาคู่มือครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2,000
- จัดทาเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3,000
- วัสดุอุปกรณ์การประชุมผู้ปกครองสัญจร
5,000
- ค่าอาหารว่างการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 2 ครั้ง
20,000
- วัสดุ ครุภัณฑ์สานักงานธนาคารโรงเรียน
10,000
- ค่าวัสดุกิจกรรมโฮมรูม
2,000
- กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
10,000
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงครูเยี่ยมบ้านนักเรียน
60,000
- กิจกรรม YC
10,000
- อบรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
10,000
- เพื่อนใจ T0 be Number One
10,000
เครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
(7,000)
- ค่าวัสดุ เอกสารการประชุมผู้ปกครองสัญจร 2 ครั้ง
2,000
- ค่าเอกสาร อาหารว่าง การประชุมเครือข่าย 2 ครั้ง
3,000
- ค่าวัสดุ เอกสารประกอบการประชุมเครือข่าย
1,000
- ค่าเอกสารการประชุมเครือข่ายนักเรียนแต่ละหมู่บ้าน
1,000

-

งบประมาณ
(พัฒนาผูเ้ รียน)
งบประมาณ
(พัฒนาผูเ้ รียน)
-
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3

4
5
6
7

พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ค่าเอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
- ค่าวัสดุ เอกสารอบรมขับรถดีมีวินัย
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสายตรวจนอกโรงเรียน
พัฒนาสานักงานกิจการนักเรียน
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 2 ชุด
โครงการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสภานักเรียน
- ศึกษาดูงานสภานักเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธ
- ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.4
- ห้องเรียนคุณธรรม
โรงเรียนสุจริต
- อบรม ปปช. น้อย
- อบรมครูมาตรฐานโรงเรียนสุจริต Best Practice
- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
- กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี
รวมทัง้ สิน้

(15,000)
5,000
5,000
5,000
(30,000)
30,000
(10,000)
5,000
5,000
(ใช้งบปีเก่า)
204,000

(20,000)
5,000
5,000
5,000
5,000
20,000

3.5 แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารกลุม่ งบบริหาร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

โครงการ / งาน / กิจกรรม
ถังเก็บน้า ถังจ่ายน้า
โรงรถนักเรียน
ซ่อมห้องครัวหมวดคหกรรม
ดูแลและซ่อมบารุงอาคารสถานที่
ซ่อมแซม-ต่อเติมโรงอาหาร
ปรับปรุงห้องพยาบาล
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้พร้อมเข้าสู่อาเซียน
คบลูกรัชดาสร้างบ้าน
รัชดาก้าวไกลสู่อาเซียนศึกษา
ปรัปรุงวงโยทวาธิต(จัดซื้อเครื่องดนตรี)
ปรับปรุงห้องสานักงานผู้อานวยการ
รวมทัง้ สิน้

งบประมาณ
(เงินอุดหนุน)
100,000
100,000
40,000
892,260
300,000
100,000
100,000
50,000
60,000
120,000
80,000
1,942,260

งบประมาณ
(พัฒนาผูเ้ รียน)
-

งบประมาณ
(เงินอุดหนุน)
4,409,000
2,059,910

งบประมาณ
(พัฒนาผูเ้ รียน)
1,308,300
-

4. สรุปงบประมาณแยกตามสายงาน
ที่
1.
2.

กลุม่ งาน
บริหารงานวิชาการ
บริหารงานงบประมาณ
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3.
4.
5.
6.

บริหารงานทั่วไป
บริหารงานกิจการนักเรียน
งบบริหาร
งบสารองจ่าย
รวมทัง้ สิน้

125,000
204,000
1,942,260
971,130
9,711,300

4. รายจ่ายด้านบริหารจัดการทัว่ ไป
จานวนโครงการ 3 โครงการ 28 งาน/กิจกรรม เป็นเงิน 4,127,170 บาท
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
งบ
ผู้รบั ผิดชอบ
ดาเนินการ
ประมาณ
1 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการสูค่ วาม
เป็นเลิศ
1.1 พัฒนางานสาธารณูปโภค
ต.ค.59-ก.ย.60 1,950,000 นางวิไลพร
1.2 พัฒนางานยานพาหนะ
ต.ค.59-ก.ย.60
80,000 นางรัสรินทร์
1.3 พัฒนาสานักงบประมาณ
ต.ค.59-ก.ย.60
5,000
นายสมพร
1.4 พัฒนางานแผนงาน การเงิน และบัญชี
นายเชาวิวัฒน์
ส.ค.59
5,000
1.5 ส่งเสริมเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นายธงชัย
ก.ย.59
5,000
1.6 พัฒนางานระบบการควบคุมภายใน
นายธงชัย
ต.ค.59,มี.ค.60
5,000
1.7 พัฒนางานระดมทรัพยากร
นายธงชัย
ต.ค.59,มี.ค.60
4,910
1.8 พัฒนางานสวัสดิการ งานปฏิคม
นายธงชัย
ต.ค.59-ก.ย.60
5,000
2. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการสูค่ วาม
เป็นเลิศ
2.1 พัฒนาสานักงานบริหารทั่วไป
ต.ค.59-ก.ย.60 *งบพัสดุกลาง นายสุพจน์
20,000
2.2 พัฒนาโรงเรียนกับชุมชน
ต.ค.59-ก.ย.60
นายสุพจน์
40,000
2.3 พัฒนาโสตทัศนศึกษา
ต.ค.59-ก.ย.60
นายวิโรจน์
25,000
2.4 พัฒนาประชาสัมพันธ์
ต.ค.59-ก.ย.60
นายสุรพล
30,000
2.5 พัฒนาอนามัยโรงเรียน
ต.ค.59-ก.ย.60
น.ส.โกสุม
5,000
2.6 งานคณะกรรมการสถานศึกษา
ต.ค.59-ก.ย.60
นางกัลยาณี
5,000
2.9 งานสารบรรณ
ต.ค.59-ก.ย.60
นางสุภาพร
3. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการสูค่ วาม
เป็นเลิศ
3.1 ถังเก็บน้า ถังจ่ายน้า
ต.ค.59-ก.ย.60 100,000
นายสุเทพ
3.2 โรงรถนักเรียน
ต.ค.59-ก.ย.60 100,000
นายสุเทพ
3.3 ซ่อมแซมต่อเติมโรงอาหาร
ต.ค.59-ก.ย.60 300,000
นายสุเทพ
3.4 ปรับปรุงห้องพยาบาล
ต.ค.59-ก.ย.60 100,00
นายสุเทพ
3.5 ซ่อมห้องครัวอาคารคหกรรม
ต.ค.59-ก.ย.60 40,000
นายสุเทพ
3.6 ดูแลซ่อมแซมบารุงอาคารสถานที่
ต.ค.59-ก.ย.60 892,260
นายสุเทพ
3.7 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน
ต.ค.59-ก.ย.60 100,000 ศศิปารย์ณิชา
3.8 ปรับปรุงห้องพยาบาล
ต.ค.59-ก.ย.60 100,000
โกสุ ม
3.9 คบลูกรัชดาสร้างบ้าน
ต.ค.59-ก.ย.60 50,000
นายสุเทพ

20,000
1,328,300

งานบริหารที่
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงปม.
กลุ่มบริหารงปม.
กลุ่มบริหารงปม.
กลุ่มบริหารงปม.
กลุ่มบริหารงปม.
กลุ่มบริหารงปม.
กลุ่มบริหารงปม.
กลุ่มบริหารงปม.
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
บริหาร (ผอ.)
บริหาร (ผอ.)
บริหาร (ผอ.)
บริหาร (ผอ.)
บริหาร (ผอ.)
บริหาร (ผอ.)
บริหาร (ผอ.)
บริหาร (ผอ.)
บริหาร (ผอ.)
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3.10 ปรับปรุงวงโยธวาทิต
3.11 ปรับปรุงสานักงานผู้อานวยการ

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ต.ค.59-ก.ย.60
ต.ค.59-ก.ย.60

120,000
80,000

5. รายจ่ายด้านพัฒนาการเรียนการสอน
จานวนโครงการ 34 งาน/ โครงการ เป็นเงิน 4,409,000
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
งบ
ดาเนินการ
ประมาณ
พัฒนาครูและบุคลากร
พ.ย.59-มี.ค.60 1,542,000
( อบรม / สัมมนา )
พัฒนาการเรียนการสอน
พ.ย.59-มี.ค.60 1,000,000
( ครูจ้างสอน,วิทยากร )
วัสดุทางการศึกษาในการจัดการเรียนการ พ.ย.59-มี.ค.60
800,000
สอน
การแข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะ
ส.ค.-ก.ย.60
400,000
นักเรียน
แนะแนวยกผลสัมฤทธิ์นักเรียน ม.3 และ พ.ค.59 -มิ.ย.60
40,000
ม.6
พัฒนามาตรฐานสานักงานวิชาการ
พ.ย.59-ต.ค.60
36,000

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

มี.ค. 60

40,000

มี.ค.59,ต.ค.60

36,000

9. พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

ต.ค.59-มี.ค.60

30,000

10. To Be Number One Teen
Dancercise
11 โครงการติว GAT PAT และO-NET
12 .โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.
3 ม.6และนักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียน
ต่อเนื่อง
13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัด
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
14 โครงการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.
15 โครงการส่งเสริมการอ่าน
16 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์
17 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
18 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ

ธ.ค.58-ก.พ.59

100,000

ต.ค.59 -ก.ย.60
ต.ค.59 -ก.ย.60

30,000
10,000

นายมานพ
นายสุเทพ

บริหาร (ผอ.)
บริหาร (ผอ.)

บาท
ผู้รบั ผิดชอบ

งานบริหารที่รบั ผิดชอบ

นายพิสิทธิ์

บริหารงานวิชาการ

นายพิสิทธิ์

บริหารงานวิชาการ

กรรมการ
วิชาการ
กรรมการ
วิชาการ
นางธีราพร

บริหารงานวิชาการ

นายพิสิทธิ์

บริหารงานวิชาการ

บริหารงานวิชาการ
งานแนะแนว

นางนงลักษณ์ บริหารงานวิชาการ
นายก้องเกียรติ
ชัย
งานทะเบียนฯ
น.ส.ปฤษณา
งานประกันฯ
นายก้องเกียรติ
ชัย
บริหารวิชาการ
นายพิสิทธิ์
บริหารกิจการฯ
นายพิสิทธิ์
บริหารงานวิชาการ
บริหารงานวิชาการ
นายบุญลือ

ต.ค.59 -ก.ย.60
พ.ย.59
ต.ค.59 -ก.ย.60
ต.ค.59-มี.ค.60

5,000
46,000
5,000
190,000

บริหารงานวิชาการ
นายสุรพล
สุวรรณาพร
นางรัชนี

บริหารงานวิชาการ
งานห้องสมุด
กลุ่มสาระวิทย์ฯ

นายเฉลิมพล
ต.ค.59-มี.ค.60

130,000

กลุ่มสาระคณิตฯ
นางรัมภา

ต.ค.59-มี.ค.60

80,000

กลุ่มสาระภาษาฯ
นายเชาวิวัฒน์
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19 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคม ต.ค.59-มี.ค.60
167,300
ศึกษา ฯ
ปณรรญธร
20 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ต.ค.59-มี.ค.60
110,000
ภาษาไทย
นายอานาจ
21 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุข
ต.ค.59-มี.ค.60
220,000 (ศิลปักษา)
ศึกษาและพลศึกษา
รายจ่ายด้านพัฒนาการเรียนการสอน (ต่อ)
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
งบ
ผู้รบั ผิดชอบ
ดาเนินการ
ประมาณ
22 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ ต.ค.59-มี.ค.60
50,000 นายอานาจ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาดนตรี
(ตอบกุลฯ)
23 สากล
ต.ค.59-มี.ค.60
35,000
นายเดชา
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24 (ทัศนศึกษา)
ต.ค.59-มี.ค.60 488,990
นายสุรพล
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
25 (ICT)
ต.ค.59-มี.ค.60 330,000 นายสุรเชษฐ์
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 (ลูกเสือ เนตรนารี)
พ.ย.57,พ.ค.58
287,400 นางสุภาภรณ์
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาดนตรี
27 ไทย
ต.ค.59-มี.ค.60
30,000
นายศุภนิมติ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชานาฏศิลป์
28 ไทย
ต.ค.59-มี.ค.60
35,000
นายนันทวิช
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา
29 เกษตรกรรม
ต.ค.59-มี.ค.60
30,000
นายสุเทพ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา
30 อุตสาหกรรม
ต.ค.59-มี.ค.60
30,000
นายวิโรจน์
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา
31 คหกรรม
ต.ค.59-มี.ค.60
30,000
นางส่องศรี
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาพาณิชยก
32 รรม
ต.ค.59-มี.ค.60
30,000
นางชลธิชา
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา
33 คอมพิวเตอร์
ต.ค.59-มี.ค.60
360,000 นายสุรเชษฐ์
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
34 (สวนพฤกษศาสตร์)
พ.ค.58-ก.พ.59
50,000
นายสุเทพ

กลุ่มสาระสังคมฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสุขฯ

งานบริหารที่รบั ผิดชอบ
กลุ่มสาระศิลปะ
สาขาดนตรีสากล
งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
สาขาดนตรีไทย
สาขานาฏศิลป์
สาขาเกษตรกรรม
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาคหกรรม
สาขาพาณิชยกรรม
สาขาคอมพิวเตอร์
บริหารวิชาการ
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ที่
1.

2.

3.

4.

6. กิจกรรมโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
(อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ตามนโยบายรัฐบาล)
กิจกรรม
งบประมาณ
จัดสรรงบฯเป็นเงินสดให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
(1,281,350)
ดาเนินการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน
1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,013 คน
คนละ 450 บาท
455,850
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,651 คน
คนละ 500 บาท
825,500
จัดสรรงบฯเป็นเงินสดให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
(592,460)
ดาเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,013 คน
212,730
คนละ 210 บาท
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,651 คน
379,730
คนละ 230 บาท
จัดสรรงบฯจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(1,229,945)
3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,013 คน
คนละ 440 บาท
445,720
3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,651 คน
คนละ 475 บาท
784,225
จัดสรรงบฯจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี
(2,693,233)
4.1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 437 คน
คนละ 699 บาท
305,463
4.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 459 คน
คนละ 863 บาท
396,117
4.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 477 คน
คนละ 928 บาท
442,656
4.4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 371 คน
คนละ 1,257 บาท
466,347
4.5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 405 คน
คนละ 1,263 บาท
511,515
4.6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 406 คน
คนละ 1,109 บาท
450,254
4.7 ระดับปวช. จานวน 109 คน
คนละ 1,109 บาท
120,881
รวมทัง้ สิน้
5,796,988

ผู้รบั ผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
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โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารจัดการทัว่ ไป
ชือ่ โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่ความเป็นเลิศ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,9
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 11,12
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 171
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ นายสมพร ราชรักษ์
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 59 – ก.ย.60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล

68
การจัดโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนได้แบ่งการบริหารออกเป็น 4 กลุ่มบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให้แต่ละกลุ่มงานได้บริหารไป
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา
เขต 32 โดยผ่านความรับผิดชอบของหัวหน้าสถานศึกษา
การบริหารตามนโยบายดังกล่าวจะบรรลุหรือประสพผลสาเร็จหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่ทางโรงเรียนจะต้องจะต้องมีการ
กาหนดงาน โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติแก่บุคลากรในโรงเรียนในฐานะผู้ปฏิบัติ
ด้วยความจาเป็นดังกล่าวกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ซึ่งเป็นกลุ่มงานหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการวางแผนงาน
โครงการ กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดการจัดสรรจนไปสู่การปฏิบัติและบรรลุหรือประสพผลสาเร็จตาม
นโยบาย จึงควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่ความเป็นเลิศ
2. วัตถุประสงค์
ผลผลิต ( Outputs ) เพื่อกาหนดงานในกลุ่มบริหารงานงบประมาณไปสู่การปฏิบัติตามกรอบงานของกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ
ผลลัพธ์ ( Outcomes ) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานต่างๆในกลุ่มบริหารงานงบประมาณ เพื่อสนองนโยบาย
3. เป้าหมาย
การบริหารงานของกลุ่มบริหารงานงบประมาณสามารถดาเนินงานบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน

4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. สาธารณูปโภค
2. ยานพาหนะ
3. พัฒนาสานักงานงบประมาณ
4. แผนงาน การเงินและบัญชี
5. ส่งเสริมเทคโนโลยีและสารสนเทศ
6. งานควบคุมภายใน
7. การระดมทรัพยากร
8. งานปฏิคม

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 59 – ก.ย. 60
ต.ค. 59 – ก.ย. 60
พ.ย. 59 , พ.ค. 60
ต.ค. 60
ต.ค. 59 – ก.ย. 60
ต.ค. 59 – ก.ย. 60
ต.ค. 59 – ก.ย. 60
ต.ค. 59 – ก.ย. 60

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 2,059,910 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
1 ค่าไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์
1,950,000
2 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
80,000
3 ค่าวัสดุสานักงาน
5,000
4 ค่าวัสดุจัดทาแผนงาน ทะเบียนการเงิน
5,000
5 ค่าวัสดุ เอกสารส่งเสริมเทคโนโลยี ฯ
5,000
6 ค่าวัสดุจัดทาระบบการควบคุมภายใน
5,000

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

งบ กพร.
-

รวม
1,950,000
80,000
5,000
5,000
5,000
5,000

ไตรมาส
-

69
7
8

ค่าเอกสารดาเนินการระดมทรัพยากรค่าวัสดุ
อุปกรณ์งานสวัสดิการ ปฏิคม

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละการบริหารงานของกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณเป็นไปตามกรอบงานของกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละการบริหารงานในกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณสนองนโยบายโรงเรียนเพิ่มขึ้น

4,910
5,000

-

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

4,910
5,000

-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

n/a

95

การสังเกต
สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม

n/a

95

การสังเกต
สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม

ชือ่ โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่ความเป็นเลิศ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 10,11
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 10,11
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 169
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป
ผู้รบั ผิดชอบ นายสุพจน์ ปานใจนาม
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 59 – ก.ย. 60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนได้แบ่งการบริหารออกเป็น 4 กลุ่มบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให้แต่ละกลุ่มงานได้บริหารไป
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 โดยผ่านความรับผิดชอบของหัวหน้าสถานศึกษา
การบริหารตามนโยบายดังกล่าวจะบรรลุหรือประสพผลสาเร็จหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่ทางโรงเรียนจะต้องจะต้องมีการ
กาหนดงาน โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติแก่บุคลากรในโรงเรียนในฐานะผู้ปฏิบัติ
ด้วยความจาเป็นดังกล่าวกลุ่มบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มงานหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการวางแผนงาน โครงการ
กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบงานในกลุ่ม ฯ เพื่อไปสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุหรือผลสาเร็จตามนโยบายของโรงเรียน จึงควร
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่ความเป็นเลิศในกลุ่มบริหารทั่วไป
2. วัตถุประสงค์
ผลผลิต (Outputs) เพื่อกาหนดงานในกลุ่มบริหารทั่วไปไปสู่การปฏิบัติตามกรอบงานของกลุ่มบริหารทั่วไป
ผลลัพธ์ (Outcomes) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในกลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อสนองนโยบาย เป้าหมายของ
โรงเรียน
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3. เป้าหมาย
การบริหารงานของกลุ่มบริหารทั่วไปสามารถดาเนินงานบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รบั ผิดชอบ
1. พัฒนาสานักงานบริหารทั่วไป
ต.ค. 59 – ก.ย. 60
นายสุพจน์ ปานใจนาม
2. งานโรงเรียนกับชุมชน
พ.ย. 58 , พ.ค. 59
นายสุพจน์ ปานใจนาม
3. งานโสตทัศนศึกษา
ต.ค. 59 – ก.ย. 60
นายวิโรจน์ นามนาค
4. งานประชาสัมพันธ์
ต.ค. 59 – ก.ย. 60
นายวีระพันธ์ บุญศัดาพร
5. งานอนามัยโรงเรียน
ต.ค. 59 – ก.ย. 60
น.ส.โกสุม ประสงค์ทรัพย์
6. งานโภชนาการ
ต.ค. 59 – ก.ย. 60
นางส่องศรี เหล็กศรี
7. งานคณะกรรมการสถานศึกษา
ต.ค. 59 – ก.ย. 60
นางกัลยาณี นามนาค
8. พัฒนาอาคารสถานที่ซ่อมแซมและบารุง
ต.ค. 59 – ก.ย. 60
นายสุเทพ สหวัฒนชาตินาง
9. งานสารบรรณ
ต.ค. 59 – ก.ย. 60
สุภาพร แซ่แต้
5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 412,740 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน งบ กพร.
รวม
ไตรมาส
1 ค่าวัสดุสานักงานบริหารทั่วไป
2 ค่าเอกสารกิจกรรมโรงเรียนกับชุมชน
20,000
20,000
3 ค่าวัสดุครุภัณฑ์งานโสตทัศนศึกษา
40,000
40,000
4 ค่าวัสดุครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์
25,000
25,000
5 ค่าเวชภัณฑ์ยาสามัญงานอนามัย ฯ
30,000
30,000
6 ค่าเอกสารงานคณะกรรมการสถานศึกษา
5,000
5,000
7 ค่าเอกสารงานสารบรรณ
5,000
5,000
-

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละการบริหารงานของกลุ่มบริหารทั่วไป
เป็นไปตามกรอบงานของกลุ่มบริหารทั่วไปเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละการบริหารงานในกลุ่มบริหารทั่วไปสนอง
นโยบายโรงเรียนเพิ่มขึ้น

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

n/a

95

การสังเกต
สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม

n/a

95

การสังเกต
สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม
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ชือ่ โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่ความเป็นเลิศ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 9
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 11
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 169
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ นายสุเทพ สหวัฒนชาติ
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 59 – ก.ย. 60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามภารกิจของการบริหารสถานศึกษามีจุดมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสาคัญโดยยึดการบริหารตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
32 และโรงเรียนตามลาดับ ในการดาเนินการเพื่อสู่เป้าหมายจะประสบความสาเร็จได้ยอมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหรือปัจจัย
หลายด้าน เช่น ด้านบุคลากร งบประมาณ
เป็นต้น ปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญที่เอื้อต่อการพัฒนา คือ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งเป็นตัวช่วยในการสร้าง
บรรยากาศ แรงจูงใจ
ด้วยความจาเป็นโรงเรียนจึงควรจัดบรรยากาศด้านสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสภาพทางจิตใจของผู้เรียน ที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
ผลผลิต ( Outputs ) เพิ่มบรรยากาศด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
ผลลัพธ์ ( Outcomes ) การจัดการบริหารด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
3. เป้าหมาย
การบริหารงานของโรงเรียนสามารถดาเนินสาเร็จหือบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
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กิจกรรม
1. ถังเก็บน้า ถังจ่ายน้า
2. โรงรถนักเรียน
3. ซ่อมแซมต่อเติมโรงอาหาร
4. ปรับปรุงห้องพยาบาล
5. ซ่อมห้องครัวอาคารคหกรรม
6. ดูแลซ่อมแซมบารุงอาคารสถานที่
7. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน
8. ปรับปรุงห้องพยาบาล
9. คบลูกรัชดาสร้างบ้าน
10. ปรับปรุงวงโยธวาทิต
11. ปรับปรุงสานักงานผู้อานวยการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 59 – ก.ย. 60ต.ค.
59 – ก.ย. 60
ต.ค. 59 – ก.ย. 60ต.ค.
59 – ก.ย. 60
ต.ค. 59 – ก.ย. 60ต.ค.
59 – ก.ย. 60
ต.ค. 59 – ก.ย. 60
ต.ค. 59 – ก.ย. 60
ต.ค. 59 – ก.ย. 60
ต.ค. 59 – ก.ย. 60
ต.ค. 59 – ก.ย. 60

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 1,942,260 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
1 ถังเก็บน้า ถังจ่ายน้า
100,000
2 โรงรถนักเรียน
100,000
3 ซ่อมแซมต่อเติมโรงอาหาร
300,000
4 ปรับปรุงห้องพยาบาล
100,00
5 ซ่อมห้องครัวอาคารคหกรรม
40,000
6 ดูแลซ่อมแซมบารุงอาคารสถานที่
892,260
7 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน
100,000
8 ปรับปรุงห้องพยาบาล
100,000
9 คบลูกรัชดาสร้างบ้าน
50,000
10 ปรับปรุงวงโยธวาทิต
120,000
11 ปรับปรุงสานักงานผู้อานวยการ
80,000

ผู้รบั ผิดชอบ
นายสุเทพ สหวัฒนชาติ
นายสุเทพ สหวัฒนชาติ
นายสุเทพ สหวัฒนชาติ
นายสุเทพ สหวัฒนชาติ
นายสุเทพ สหวัฒนชาติ
นายสุเทพ สหวัฒนชาติ
น.ส.ศศิปารย์ณิชา ปุมสันเทียะ
น.ส.โกสุม ประสงค์ทรัพย์
นายเชาว์วิวัฒน์ มหาโยน์ธนิศร
นายมานพ ทองคา
นายสุเทพ สหวัฒนชาติ

งบ กพร.
-

รวม
100,000
100,000
300,000
100,00
40,000
892,260
100,000
100,000
50,000
120,000
80,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของบรรยากาศด้านสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละของการจัดการบริหารด้านอาคาร
สถานที่ และสิ่งแวดล้อมเกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

ข้อมูลปี
ฐาน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

n/a

95

การสังเกต
สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม

n/a

95

การสังเกต
สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม

โครงการ/กิจกรรมด้านพัฒนาการเรียนการสอน
งานพัฒนาครูและบุคลากร ( อบรม / สัมมนา )
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สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 6
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 7
ลักษณะงาน ต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อย ouc 168
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ นายพิสิทธิ์ น้อยพลี
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 59 – มี.ค. 60 , เม.ย. 60 – ก.ย. 60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2553 ที่เกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระ จึงส่งครูและบุคลากรอบรม สัมมนา ซึ่งจะทาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ
เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาโดยผ่านการอบรมสัมมนาด้านวิชาการทุก
คน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) ครูนาความรู้ ประสบการณ์จากการอบรม สัมมนามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ 5
4. กิจกรรมและวิธดี าเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รบั ผิดชอบ
1. การประชุม การอบรม และสัมมนา
ต.ค. 59 – มี.ค. 60 - คณะกรรมการวิชาการ
เม.ย. 60 – ก.ย. 60
2. การจัดทาข้อมูลสารสนเทศการพัฒนา
มี.ค. 60 - ก.ย. 60 - คณะกรรมการวิชาการ
ครูและบุคลากร
3. สรุปและประเมินผล
ต.ค. 60
- คณะกรรมการวิชาการ
5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัว จานวน 1,542,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
งบ กพร.
รวม
ไตรมาส
1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
1,000,000
1,000,000 1 และ 3
การประชุม อบรม สัมมนา
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2 โรงเรียนจัดการอบรมพัฒนาครูทุกคน
ค่าเอกสาร อาหารและอาหารว่าง
(ครูจานวน 130 คน)
- ทบทวนหลักสูตร พุทธศักราช 2551
- ทบทวนการใช้โปรแกรม SGS
- การบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์
- ทบทวนหลักสูตรอาเซียน
- การเรียนการสอนศตวรรษที่ 21

542,000

-

542,000

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1 และ 3

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
สถิติครูและบุคลากรที่เข้ารับการประชุม อบรม
และสัมมนา

n/a

100

ผลลัพธ์ (Outcomes)
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

n/a

100

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

เปรียบเทียบสถิติการ แบบรายงานการการ
ประชุม อบรม
ประชุม
สัมมนา
อบรมและสัมมนา
ตรวจสอบการใช้
แผนการเรียนรู้

แบบการรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

ชือ่ โครงการ พัฒนาการเรียนการสอน( ครูจ้างสอน/วิทยากร )
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 6
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ นายพิสิทธิ์ น้อยพลี
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 59 – มี.ค. 60 , เม.ย. 60 – ก.ย. 60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนสิ่งที่สาคัญที่สุดคือ ครู ซึ่งทาหน้าที่ในการกากับให้การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันโรงเรียนประสบปัญหาเกี่ยวกับครูผู้สอนที่ไม่เพียงพอ เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาโรงเรียนได้ดาเนินการจัดจ้างครู หรือบุคลากรที่ขาดแคลนเข้ามาทาหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ หรือ
เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน
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2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษาจานวน 10 คน
(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
2.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes) โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลน
3. เป้าหมาย
เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนขาดแคลน
4. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินงาน
กิจกรรม
1. สารวจปัญหาและความต้องการ
2. สอบคัดเลือก
3. ดาเนินการจัดจ้าง
3. สรุปประเมินผล /การประเมินคุณภาพ

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 59
ต.ค. 59
พ.ย. 59– มี.ค. 60,
พ.ค. 60 – ก.ย. 60
มี.ค. 60 , ก.ย. 60

ผู้รบั ผิดชอบ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ
หน.กลุ่มสาระ / คณะกรรมการ
วิชาการ

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 1,000,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน งบ กพร.
1 ค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา
1,000,000
จานวน 10 คน ระยะเวลา 10 เดือน

รวม
1,000,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
มีครูและบุคลากรทางการ ศึกษาเพียงพอ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลน หรือ เหมาะสมตาม
เกณฑ์ กค.ศ.
ผลลัพธ์ (Outcomes)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลนครูจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
(คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ/สังคมศึกษา)

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

n/a

90

เปรียบเทียบจานวน เกณฑ์มาตรฐานของ
ครู
กค.ศ.
กับนักเรียนตาม
เกณฑ์ กค.ศ.

n/a

5

สังเกต
สอบถาม
รายงานการเรียน
การสอน

แบบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
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ชือ่ โครงการ พัฒนาวัสดุทางการศึกษาในการจัดเรียนการสอน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 59 – ก.ย. 60
1. หลักการและเหตุผล
ครูควรจัดการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายให้สอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ ที่จะมุ่งไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ตัวผู้เรียน ปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการเรียนการสอนที่จะให้เกิดความหลากหลายคือ สื่อการสอนและครุภัณฑ์
ทางการศึกษา จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ครูผู้สอนจะต้องมีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาการเรียนการสอน
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) ครูจัดทาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชุด
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) ครูนาสื่อ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา และนวัตกรรมไปใช้จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ 5
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. สารวจสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. จัดทาสื่อการเรียนรู้
3. การประเมินคุณภาพ

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 59

ผู้รบั ผิดชอบ
ครูผู้สอนทุกคน

ต.ค. 59 - เม.ย. 60
มี.ค. 60 - ก.ย. 60

ครูผู้สอนทุกคน
ครูผู้สอนทุกคน/หน.กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 800,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
งบ กพร.
1 ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
800,000
-

รวม
800,000

ไตรมาส
-
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6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ร้อยละครูมีสื่อที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระที่เพิ่มขึ้น

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

n/a

90

ตรวจสอบ นิเทศ

แบบบันทึกการใช้สื่อ
ทะเบียนสื่อ

n/a

5

ผลการประเมินการ
เรียนนักเรียน

แบบรายงานผลการ
เรียนนักเรียน

ชือ่ โครงการ แข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะนักเรียน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 5,6
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ระยะเวลาดาเนินการ ส.ค. 59 – ก.ย. 60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการพัฒนาอัจฉริยภาพและทักษะของนักเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้เรียนตามศักยภาพ ความสนใจ และความถนัด ให้เกิดความเป็นเลิศในด้านการเรียน ด้านดนตรี และด้านศิลปะอย่าง
ต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
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2.1 ผลผลิต (Outputs) นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลสาเร็จจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 8 กลุ่มสาระสูงขึ้น
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสาเร็จของนักเรียนที่การเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมจากการได้รับเหรียญทอง
ร้อยละ 52.34 เป็นร้อยละ 60 และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคจากร้อยละ 22.42 เป็นร้อยละ 30
4. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินงาน
กิจกรรม
1. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
1.1 ระดับกลุ่มโรงเรียน
1.2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 ระดับภาค
1.4 ระดับประเทศ
2. ตลาดนัดวิชาการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

กันยายน 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
กุมภาพันธ์ 2561
สิงหาคม 2560

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 400,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
1 วัสดุประกอบการฝึก 8 กลุ่มสาระ
350,000
2 วัสดุ ครุภัณฑ์ประกอบการจัดตลาดนัดวิชาการ
50,000

คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ

งบ กพร.
-

รวม
350,000
50,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ร้อยละนักเรียนมีผลสาเร็จจากการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม 8 กลุ่มสาระสูงขึ้น
(เหรียญทองระดับพื้นที่การศึกษา)
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับ
ภาคสูงขึ้น

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

52.34

60

เปรียบเทียบผล
ตัดสินของการ
แข่งขันระดับพื้นที่
การศึกษา

แบบสรุปผลการ
แข่งขันทุกรายการ
ระดับพื้นที่การศึกษา

22.42

30

เปรียบเทียบผล
ตัดสินของการ
แข่งขันระดับภาค

แบบสรุปผลการ
แข่งขันทุกรายการ
ระดับภาค
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ชือ่ โครงการ แนะแนวยกผลสัมฤทธิ์นักเรียน ม.3 และ ม. 6
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ นางธีราพร เสมียนรัมย์
ระยะเวลาดาเนินการ พ.ค. – ก.ย. 59 , พ.ค. – มิ.ย. 60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การบริการงานแนะแนวเป็นไปได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพและนักเรียนมีโอกาสที่จะได้รับข้อมูล ข่าวสารใน
การเลือกที่จะศึกษาต่อ 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 ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ
95 ของนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 95
ของนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
3. เป้าหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ระดับอุดมศึกษาตามลาดับ ร้อยละ 95 ของนักเรียน
4. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดแนะแนวการบริการให้คาปรึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. 59 – ก.ย. 60
พ.ย. 59 – ก.พ. 60
ก.ย. 59 – ธ.ค. 60
พ.ค.59 – มิ.ย. 59
พ.ค. 59– มิ.ย. 59

2. จัดแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
3. พิจารณาทุนเพื่อการศึกษา
4. การจัดทาข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล
5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจานวน 40,000 บาท

ผู้รบั ผิดชอบ
นางธีราพร เสมียนรัมย์
นางธีราพร เสมียนรัมย์
นางธีราพร เสมียนรัมย์
นางธีราพร เสมียนรัมย์
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ที่
1
2
3

รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
ค่าวัสดุ อุปกรณ์การบริการให้คาปรึกษา
ค่าวัสดุ อุปกรณ์การจัดแนะแนวการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ
ค่าวัสดุ อุปกรณ์การจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
นักเรียนเป็นรายบุคคล

งบอุดหนุน
10,000
20,000

งบ กพร.
-

รวม
10,000
20,000

10,000

-

10,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6
ได้รับข่าวสาร ข้อมูลการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพตามความสามารถและความถนัด
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่าน
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 4
- ร้อยละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่าน
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

n/a

95

สังเกต
บันทึกการบริการ

แบบสังเกต
แบบบันทึกการ
บริการแนะแนว

n/a

95

การทดสอบ

แบบทดสอบ

n/a

95

การทดสอบ

แบบทดสอบ

ชือ่ โครงการ โครงการพัฒนามาตรฐานสานักงานวิชาการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 1
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ นายพิสิทธิ์ น้อยพลี
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 59 – ก.ย. 60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สานักงานวิชาการเป็นหน่วยจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สาคัญหน่วยหนึ่ง ที่มีบทบาทต่อการส่งเสริม พัฒนา
ด้านวิชาการแก่บุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาอยู่ตลอดเวลา และให้เกิดความ
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

81
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) มีเครื่องมือ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) สานักงานวิชาการมีความพร้อมต่อการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น
4. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทา จัดหาเครื่องมือ สื่อนวัตกรรม
ทางการศึกษา
2. การจัดทา จัดเก็บระเบียนวัดผลและ
ทะเบียนทางวิชาการ
3. การพัฒนาระบบงานวิชาการ
4. สรุปและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ย. – ธ.ค. 59

ผู้รบั ผิดชอบ
คณะกรรมการวิชาการ

มี.ค. 60

คณะกรรมการวิชาการ

ต.ค. – ธ.ค. 59
ต.ค. 60

คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 36,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
งบ กพร.
รวม
1 ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
36,000
36,000
6. การประเมินผล
ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
วิธีการวัดและ
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ฐาน
ตัวชีว้ ดั
ประเมินผล
ผลผลิต (Outputs)
ร้อยละของความพึงพอใจในการส่งเสริมการพัฒนา
n/a
20
การสังเกต
กลุ่มสาระการเรียนสูงขึ้น
การสอบถาม
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ n/a
5
การทดสอบผลการ
เรียนรู้สูงขึ้น
เรียนรู้

ไตรมาส
เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน
แบบสังเกต
แบบสอบถาม
แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู้
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ชือ่ โครงการ โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 และปวช.3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ นางเบญจรัตน์ ใจภพ
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค.59 –ก.ย.60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา
22 ที่ว่า “ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดกระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 กาหนดให้นักเรียนได้นาความรู้ ทักษะและกระบวนการทางวิชาการไปใช้ในการแก้ปัญหา การดาเนินชีวิต และ
ศึกษาต่อ ในการนี้เพื่อเป็นการปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และเพื่อสรุปผลการจัดการศึกษานักเรียนที่จบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกาลังสาหรับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา จึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ม.3, ม.6 และปวช.3 ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต ( Outputs )
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 และปวช. 3 เข้าร่วมโครงการตามจานวนตามเป้าหมายร้อยละ 100
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes )
1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก ร้อยละ 90
2. นักเรียนได้รับขวัญและกาลังใจในการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ
3. เป้าหมาย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 และปวช. 3 เข้าร่วมโครงการจานวนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับมาก
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4. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

1.
2.
3.
4.

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดาเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

กุมภาพันธ์ 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2560
20 มีนาคม 2560

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 40,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
35,000
2 ค่าจัดสถานที่
3,000
3 ค่าจัดทาบายศรีสู่ขวัญ
2,000

งบ กพร.

รวม
35,000
3,000
2,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 และ
ปวช.3 ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 และ
ปวช.3 เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
- นักเรียนได้รับขวัญและกาลังใจในการศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพ

ชือ่ โครงการ โครงการพัฒนาการวัดผลประเมินผล
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี
ระยะเวลาดาเนินการ มี.ค. 60

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

n/a

100

บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม

แบบลงทะเบียนการ
เข้าร่วมกิจกรรม

n/a

90

การสอบถาม

แบบสอบถาม

n/a

100

การสอบถาม

แบบสอบถาม
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กระบวนการจัดการเรียนสอนเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยมีขั้นตอน
สาคัญหลายประการ การวัดผลและประเมินผลเป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สอนได้รับ
การพัฒนาที่เน้นการวัดผลและประเมินตามสภาพจริง
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) ครูผู้สอนดาเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงในทุกรายวิชา
3. เป้าหมาย
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น
4. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินงาน
กิจกรรม
1. อบรมการวัดผลตามสภาพจริง
2. การตรวจสอบการจัดทา ปพ.5
3. สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ระยะเวลาดาเนินการ
มี.ค. 60
ม.ค. 60 - มี.ค. 60

ผู้รบั ผิดชอบ
งานวัดผลและประเมินผล
หน.กลุ่มสาระและงานวัดผล และ
ประเมินผล
ต.ค. 59 - มี.ค. 59 หน.กลุ่มสาระและงานวัดผล และ
ประเมินผล

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจานวน
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดอบรม
2 ค่าอาหาร อาหารว่าง
3 ค่าทะเบียน ระเบียน

36,000 บาท
งบอุดหนุน
งบ กพร.
6,000
10,000
20,000
-

รวม
6,000
10,000
20,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ร้อยละของครูที่สามารถประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริงเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน
แบบสังเกตการสอน
แบบนิเทศการสอน

n/a

95

การสังเกตการสอน
การนิเทศ

n/a

5

การทดสอบผลการ แบบทดสอบผลการ
เรียนรู้
เรียนรู้
รายงานผลการสอน แบบรายงานผลการ

85
สอน

ชือ่ โครงการ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 12
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ นางสาวกฤษณา ไสยาศรี
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 59 – มี.ค. 60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา ได้กาหนดไว้โดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานของงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนในอันที่จะพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกให้ได้มาตรฐาน เป็นที่เชื่อมั่นของ
ผู้ปกครองและชุมชน จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาศูนย์ข้อมูลของงานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบและสัดส่วนที่ชัดเจน
สามารถจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนการพัฒนาข้อมูลต่างๆ ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
กฎหมายกาหนด ตลอดจนให้เกิดความพึงพอใจแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อรวบรวมข้อมูลครู นักเรียน และการบริหารให้สอดคล้องกับการรองรับการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) โรงเรียนมีข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและสามารถดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอกได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. เป้าหมาย
โรงเรียนได้รับผ่านการประเมินคุณภาพภายในทุกปีและผ่านการประเมินคุณภาพภายในครั้งที่ต่อไปเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม
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4. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาระบบข้อมูลบุคลากรครู
2. จัดทาระบบข้อมูลนักเรียน
3. จัดทาระบบข้อมูลด้านการบริหาร
4. จัดระบบโครงการ งาน กิจกรรม
5. สรุปรวบรวมเพื่อรองรับการประเมิน

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.59 - พ.ย. 59
พ.ย.59 - ธ.ค. 59
ม.ค. 60 - ก.พ. 60
ก.พ. 60
มี.ค. 60

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัว จานวน 30,000
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
1 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
2 การพัฒนาห้องเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
3 การพัฒนาครูด้านการวิจัยการศึกษาและการ
พัฒนางาน
4 ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

ผู้รบั ผิดชอบ
น.ส.กฤษณา ไสยาศรี
น.ส.กฤษณา ไสยาศรี
น.ส.กฤษณา ไสยาศรี
น.ส.กฤษณา ไสยาศรี
คณะครูทุกคน

บาท
งบอุดหนุน
-

งบ กพร.
-

รวม
-

ไตรมาส
-

20,000

-

20,000

-

-

-

-

-

10,000

-

10,000

-

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ร้อยละของข้อมูลในการเตรียมความพร้อม
รองรับการประเมินภายใน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของรายการประเมินผ่านการประเมิน
ภายใน

90

95

สังเกต
นิเทศ

แบบสังเกต
แบบนิเทศ

90

95

สังเกต
ตรวจสอบ

แบบสังเกต
แบบรายงานผล

ชือ่ โครงการ To Be Number One Teen Dancercise
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,4
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1,6
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 172
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
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ผู้รบั ผิดชอบ นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี
ระยะเวลาดาเนินการ พ.ค. 59 – ก.พ. 60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ยาเสพติด ปัญหาสาคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องดาเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพ
ติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของ ประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 6 – 21 ปี
จานวน 21 ล้านคน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง จึงทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อให้การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความ
ร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตสานึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักว่า
การที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรงร่วมใจ
กันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายา เสพติดให้ได้โดยเร็ว โครงการ To Be Number One เป็น
โครงการเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ
วัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้อง โดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด การเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกัน
ทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน จัดระบบการบาบัดรักษารองรับ ภายใต้โครงการ “ใครติดยา ยกมือขึ้น” ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสู่
สังคมและป้องกันการกลับมาเสพซ้า ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม To Be Number One เพื่อร่วมกัน
รณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิต เพื่อให้เกิดค่านิยมของการ เป็น
หนึ่ง โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด เพราะการเป็นหนึ่งทุกคนเป็นได้เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ ในตัวเอง หากค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ
สนใจและมีความถนัด สามารถฝึกฝนและทาจนเป็นผลสาเร็จได้ ทาแล้วมีความสุข มีความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ

2. วัตถุประสงค์
ผลผลิต ( Outputs )
1. เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
2. เพื่อสนับสนุน พัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและ
ภาคภูมิใจในตนเอง โดยผ่านกิจกรรมการเต้นอย่างสร้างสรรค์
ผลลัพธ์ (Outcomes) ทีม To Be Number One Teen Dancercise โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศเพิ่มขึ้น
3. เป้าหมาย
ทีม To Be Number One Teen Dancercise โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ชนะเลิศในการแข่งขัน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ
4. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
1. การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วม
พ.ค. – ส.ค. 59
กิจกรรม
2. นักเรียนเรียนและฝึกซ้อมการเต้น
ก.ย. – พ.ย. 59

ผู้รบั ผิดชอบ
คณะกรรมการ To Be Number
One
นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี
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3. นักเรียนตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือก เข้า
ร่วมการแข่งขันในระดับภาคฯ
4. ทีมที่ได้รับการคัดเลือกจากภาคฯเข้าค่าย
ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทีมเข้าแข่งขันระดับประเทศ
5. การแข่งขันในระดับประเทศ

พ.ย. 59

นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี

ธ.ค. 59 – ก.พ. 60

นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี

ก.พ. 60

นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 100,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
งบ กพร.
1 ค่าใช้จ่ายในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ค่าจ้างวิทยากร
- ค่าชุดการแข่งขัน
15,000
- ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน
20,000
- ค่าเครื่องสาอาง
2,500
- ค่าอาหารนักเรียนเข้าค่ายฝึกซ้อม
2,500
ค่าใช้จ่ายในระดับภาคประเทศ
10,000
2 - ค่าจ้างวิทยากร
- ค่าชุดการแข่งขัน
15,000
- ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน
20,000
- ค่าเครื่องสาอาง
2,500
- ค่าอาหารนักเรียนเข้าค่ายฝึกซ้อม
2,500
10,000
-

รวม

ไตรมาส

15,000
20,000
2,500
2,500
10,000

-

15,000
20,000
2,500
2,500
10,000

-

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- จานวนทีม To Be Number One Teen
Dancercise โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้
ผ่านการคัดเลือกเข้าการแข่งขันในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศเพิ่มขึ้น

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

n/a

90

สอบถาม
สังเกต

แบบสอบถาม
แบบสังเกต

1

2

การแข่งขันคัดเลือก แบบรายงานผล
ระดับภาค
การแข่งขัน
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- จานวนทีม To Be Number One Teen
Dancercise โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ชนะเลิศในการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพิ่มขึ้น
- จานวนทีม To Be Number One Teen
Dancercise โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ชนะเลิศในการแข่งขันระดับภาคประเทศ เพิ่มขึ้น

1

2

0

2

การแข่งขันคัดเลือก
ระดับภาค
แบบรายงานผล
การแข่งขัน
การแข่งขัน
ระดับประเทศ
แบบรายงานผล
การแข่งขัน

ชือ่ โครงการ โครงการติว GAT,PAT และ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 5
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ นายพิสิทธิ์ น้อยพลี
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค.59 - ก.ย.60
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา
22 ทีว่ ่า “ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดกระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 กาหนดให้นักเรียนได้นาความรู้ ทักษะและกระบวนการทางวิชาการไปใช้ในการแก้ปัญหา การดาเนินชีวิต และ
ศึกษาต่อ ในการนี้กลุ่มบริหารวิชาการมีกาหนดจัดกิจกรรมโครงการ “ติว GAT,PAT และ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการรับเข้ารูปใหม่ของมหาวิทยาลัย แนะแนวการเลือกคณะ/
สาขา ที่ตรงกับความถนัดของตนเอง รวมทั้งทดสอบและประเมินความสามารถในการทาข้อสอบ GAT,PAT และ O-NET
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสอบจริงให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งสิ้นจานวน 830 คน
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต ( Outputs )
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการจานวนตามเป้าหมายร้อยละ
100
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes )
1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก ร้อยละ 90
2. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบการรับเข้ารูปใหม่ของมหาวิทยาลัย แนะแนวการเลือกคณะ/สาขา ที่ตรง
กับความถนัดของตนเอง รวมทั้งทดสอบและประเมินความสามารถในการทาข้อสอบ GAT,PAT และ O-NET ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสอบจริงให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. เป้าหมาย
3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559 ที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการรับเข้ารูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 90
3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559 ที่เข้าร่วม
โครงการ สามารถเลือกคณะ/สาขา ที่ตรงกับความถนัดของตนเอง ร้อยละ 90
3.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559 ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90
มีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป
4. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมดาเนินการ

1.
2.
3.
4.

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดาเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ธันวาคม 2559
ธันวาคม 2559
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2560

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบพัฒนาผู้เรียน จานวน 30,000 บาท
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ที่
1

รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
ค่าลงทะเบียนและเอกสาร

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ

งปม.
30,000

นอกงปม.

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

รวม
30,000

ไตรมาส

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

n/a

100

บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม

แบบลงทะเบียนการ
เข้าร่วมกิจกรรม

n/a
n/a

90
100

การสอบถาม
การสอบถาม

แบบสอบถาม
แบบสอบถาม

ชือ่ โครงการ โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และนักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียนต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 3
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 5
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ นายพิสิทธิ์ น้อยพลี
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค.59 –ก.ย.60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ที่ว่า
“ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
กาหนดให้นักเรียนได้นาความรู้ ทักษะและกระบวนการทางวิชาการไปใช้ในการแก้ปัญหา การดาเนินชีวิต และศึกษาต่อ ในการนี้
เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียนต่อเนื่องได้รับการแก้ไขและ
เพื่อให้จบพร้อมรุ่นจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต ( Outputs )
1. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียน
ที่มีปัญหาขาดเรียนต่อเนื่อง เข้าร่วมโครงการจานวนตามเป้าหมายร้อยละ 100
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes )
1. ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก
ร้อยละ 90
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่ปัญหาขาดเรียนนาน ได้รับการ
แก้ไขผลการเรียนและจบพร้อมรุ่น ร้อยละ 90
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3. เป้าหมาย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่ปัญหาขาดเรียนนาน ได้รับการ
แก้ไขผลการเรียนและจบพร้อมรุ่น
4. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

มกราคม 2560
กรกฎาคม 2560
มกราคม 2560
กรกฎาคม 2560
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560
กรกฎาคม –สิงหาคม 2560
มีนาคม 2560
กันยายน 2560

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

2. ประชุมวางแผนงาน
3. ดาเนินกิจกรรม
4. สรุปและประเมินผลโครงการ

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบพัฒนาผู้เรียน จานวน 10,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งปม.
1 ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้ปกครอง
10,000
ตามจานวนนักเรียนที่มีปัญหา
6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และนักเรียนที่มีปัญหา
ขาดเรียนนาน ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียน
นานได้รับการแก้ไขผลการเรียน และจบพร้อมรุ่น
ชือ่ โครงการ

นอกงปม.

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

รวม
10,000

ไตรมาส
-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

n/a

100

บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม

แบบลงทะเบียนการ
เข้าร่วมกิจกรรม

n/a
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การสอบถาม

แบบสอบถาม

โครงการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและทดแทนลูกเสือ
อาสา กกต. ที่ได้จบการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างให้ประชาชนมีจิตสานึกและวิถีชีวิตประชาธิปไตย
แผนงาน แผนงานสร้างจิตสานึกและวิถีชีวิตประชาธิปไตย
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1.หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดาเนินการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นาขั้นความรู้ชั้นสูง
ตามโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2550 โดยได้ดาเนินการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือระดับผู้นาขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งการปฏิบัติภารกิจของ
ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและการช่วยเหลือ บริการผู้พิการ ผู้สูงอายุ
ประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งที่เลือกตั้งกลางและหน้าหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.
2550 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2551 และการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๕๗ เรื่อยมา จนถึงออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งการดาเนินงานตามโครงการ
ได้รับการตอบรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องว่าลูกเสือซึ่งเป็นเยาวชนที่มีเกียรติเชื่อถือได้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็น
กลางทางการเมืองและปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพทาให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ระบบใหม่เป็นอย่างมากและภารกิจที่สาคัญของลูกเสืออาสา กกต. อีกประการหนึ่งคือ การเผยแพร่ประชาธิปไตย
เพื่อปลูกฝังการดาเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยตั้งแต่วัยเยาว์ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์
ด้านการมีส่วนร่วม จึงได้ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 และ เขต 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนที่มีลูกเสืออาสา กกต. เพื่อ
พัฒนาประชาธิปไตยตั้งอยู่จานวน 11 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนสตึก โรงเรียนหนองขมารวิ
ทยาคม โรงเรียนพุทไธสง โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม โรงเรียนนางรองพิทยาคม โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรียนบ้านหัววัวราษฎร์อุทิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา และโรงเรียนวัดสาโรง จัดทา
โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย และทดแทนลูกเสืออาสา กกต. ที่ได้จบการศึกษา ประจาปี
2559
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อขยายผลโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย จังหวัดบุรีรัมย์ให้กว้างขวางและ
เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น
2.2 เพื่อให้ลูกเสือได้ศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเห็นความสาคัญและคุณค่าของการเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น
2.3 เพื่อให้ลูกเสือได้มีความภาคภูมิใจในการทาตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยช่วยเหลือ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดบุรีรัมย์ รณรงค์ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการเลือกตั้งให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนในการเลือกตั้งโดยเฉพาะผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ
2.4 ผู้ให้ลูกเสือรู้จักสร้างและปลูกจิตสานึกรักบ้านเกิด ร่วมทั้งการดาเนินชีวิตแบบวิถีประชาธิปไตย มี
ความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น
3. เป้าหมายโครงการ
ทดแทนลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อาเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 80 คน
4. กิจกรรมหลัก
4.1 จัดอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2559 ให้มีความรู้เรื่องการเลือกตั้ง
กฎหมาย การเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมือง
และมอบหมายภารกิจของลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2559 แก่ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตย ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนางรองพิทยาคม ประกอบด้วย
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โรงเรียนนางรองพิทยาคม โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โรงเรียนบ้านหัววัวราษฎร์อุทิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน โรงเรียน
บ้านโคกเพชรไสยา และโรงเรียนวัดสาโรง รวม 6 โรงเรียน
4.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย สพ
ม.เขต 32 สพป.เขต 1 สพป.เขต 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
บุรีรัมย์
5. วิธดี าเนินการ
5.1 ประสานต้นสังกัด โรงเรียนของลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ของจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง
11 กอง
5.2 จัดทาโครงการฯ แผนการดาเนินงาน และจัดทางบประมาณ
5.3 ตั้งคณะทางานโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
5.4 ฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2559 จานวน 80 คน ระหว่างวันที่
18-20 พฤศจิกายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนางรองพิทยาคม
5.5 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย สพ
ม.เขต 32 สพป.เขต 1 สพป.เขต 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
บุรีรัมย์
5.6 ผู้อานวยการศูนย์ประสานงานลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัดบุรีรัมย์ มอบภารกิจ
ในการส่งเสริมประชาธิปไตย รณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ตลอดจนการบริการ ณ ที่
เลือกตั้ง
5.7 สรุปประเมินผลโครงการฯ
กิจกรรมตามโครงการ แบ่งออกเป็น กิจกรรมตามขั้นตอนดังนี้
กิจกรรมที่ 1
การฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อทดแทนลูกเสืออาสา กกต. ในกองเดิม
เพื่อรักษาสถานภาพกองลูกเสือเดิมให้คงอยู่ และดาเนินกิจกรรมตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ 2
ติดตามประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนทั้ง 11
โรงเรียน ที่กองลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ตั้งอยู่ ทาการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ลูกเสืออาสา
กกต. 3 วิชาดังนี้
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชานักประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชานักบริการการเลือกตั้ง
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชานักสร้างเครือข่ายการเลือกตั้ง
6.สถานทีด่ าเนินโครงการ
โรงเรียนนางรองพิทยาคม อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
7.ระยะเวลาทีด่ าเนินโครงการ
ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559 รวม 3 วัน 2 คืน ประกอบด้วยโรงเรียนนางรองพิทยา
คม โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โรงเรียนบ้านหัววัวราษฎร์อุทิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา และ
โรงเรียนวัดสาโรง รวม 6 โรงเรียน
8.ค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้ในการดาเนินการ
ใช้งบประมาณโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จานวนเงิน 46,000 บาท
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
ทาให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม่เป็นอย่างมาก และลูกเสืออาสา กกต.
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ได้เผยแพร่และพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อปลูกฝังการดาเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยตั้งแต่วัยเยาว์
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ชือ่ โครงการ โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ....................
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ .......................
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อย ouc
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ งานห้องสมุด
ผู้รบั ผิดชอบ นางสุวรรณาพร บาลโสง
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 59 - ก.ย. 60
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการอ่านหนังสือของเด็กไทยลดลงอย่างมาก อาจจะเนื่องจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการส่งเสริมนโยบายของทางสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
การค้นคว้าด้วยตนเอง ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับ งานห้องสมุด โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จึงเห็นควร
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขึ้น เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีนิสัยรักการและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ได้รับความรู้เพิ่มเติมและสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 นักเรียนใช้บริการค้นคว้าเพื่อแสวงหาความรู้ในห้องสมุดเพิ่มขึ้น
2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80
ด้านคุณภาพ
นักเรียนรักการอ่านเพิ่มขึ้น
นักเรียนรู้จักสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รบั ผิดชอบ
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
สิงหาคม 2560
นางสุวรรณาพร บาลโสง
กิจกรรมหนังสือสัญจร
พ.ย. 59 – ก.ย. 60
นางสุวรรณาพร บาลโสง
จัดนิทรรศการในวันสาคัญต่างๆ
พ.ย. 59 – ก.ย. 60
นางสุวรรณาพร บาลโสง
กิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน
พ.ย. 59 – ก.ย. 60
นางสุวรรณาพร บาลโสง

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 5,000 บาท
กิจกรรม
จานวน
กิกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
-จัดซื้อของรางวัล

งปม.
2,700

นอก งปม.

รวม
2,700
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-จัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมหนังสือสัญจร
-จัดซื้อตะกร้าหวายสาหรับใส่หนังสือ
-สีน้ามัน กับแปรงทาสี
-ท่อพีวีซี ท่าเล็ก

1,000

1,000

จัดนิทรรศการวันสาคัญต่างๆ
-จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งป้ายนิเทศ

800

800

กิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน
6.การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ

500

500

ผลผลิต
-ร้อยละของนักเรียนทุกระดับ
ที่มีนิสัยรักการอ่าน
-ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์
นักเรียนบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษา
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

5 อัน
2 กระป๋อง
1 เส้น

ข้อมูลปีฐาน

ค่าเป้าหมายตัวชีว้ ัด

วีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ประเมิน

n/a

80

วัดนิสัยรักการอ่าน
ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบวัดนิสัยรักการอ่าน
แบบทดสอบ

2.61

2.65

90

100

ทดสอบหลังจากจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

ชือ่ โครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ นางรัชนี วรศิริ
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 59 - ก.ย. 60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
จากรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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ปีการศึกษา 2559 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ 2.54 เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น จึงต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มเป็น 3.00
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จาก 2.54 เป็น 3.00 และ
4. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รบั ผิดชอบ
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอน
ต.ค. 59 - มี.ค. 60
นางรัชนี วรศิริ
2. สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ส.ค. 60
นางรัชนี วรศิริ
3. ทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์
ส.ค. – ก.ย. 60
นางรัชนี วรศิริ

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัวจานวน 130,000 บาท งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บาท รวม 190,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
งบ กพร.
รวม
1 ค่าวัสดุ สารเคมีและครุภัณฑ์วิทย์ ฯ
130,000
130,000
2 ค่ายวิทยาศาสตร์
40,000
40,000
3 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
20,000
20,000

จานวน 60,000
ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

2.54

3.00

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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ชือ่ โครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ นายเฉลิมพล คนชุม
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 59 – ก.ย. 60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ที่ต่า คือ 2.27 จาเป็นต้อง
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นและดีขึ้น มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนสูงขึ้นเป็น 2.50 เพื่อให้
นักเรียนได้มีความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงอย่างสมเหตุสมผล เพื่อ
มุ่งให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทาให้เห็นคุณค่าแห่งตน อันส่งผลดีต่อส่วนรวมและประเทศชาติ
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. เป้าหมาย
เพิม่ ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จาก 2.27 เป็น 2.50
4. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินการ
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
2. การแข่งขันทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์
3. ค่ายคณิตศาสตร์หรรษา
4. สอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์
5. การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 59 – ก.ย. 60
ส.ค. 59 – พ.ย. 59
พ.ค. 60 , มิ.ย. 60
ต.ค. 59 – ก.พ. 60
มี.ค. 59 – เม.ย. 59

ผู้รบั ผิดชอบ
นายเฉลิมพล คนชุม
นางสาวกฤษณา ไสยาศรี
นางสาวกนกพร เทพธี
นางสาวกาญจนา จ่าแสนชื่น
นายเฉลิมพล คนชุม
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คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 80,000 บาท จากงบพัฒนาผู้เรียน
จานวน 50,000 บาท รวม 130,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งปม.
งบ กพร.
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
30,000
คณิตศาสตร์ เช่น กระดาษ ปากกาไวท์บอร์ด หมึก
เติม แปรงลบกระดาน วัสดุจัดป้ายนิเทศในห้องเรียน
อุปกรณ์ดูแลห้องเรียน ฯลฯ
2 ค่าสื่อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ และ
50,000
ห้องเรียนคณิตศาสตร์
3 การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
10,000
4 ค่าวัสดุอุปกรณ์และอาหารนักเรียน ครู วิทยากร และ
40,000
ค่าวิทยากรค่ายคณิตศาสตร์
รวม
80,000
50,000

รวม
100,000

ไตรมาส
1-3

50,000

1

10,000
40,000

3
2

130,000

-

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

2.27

2.50

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

ชือ่ โครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ นางรัมภา สุดาจันทร์
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ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 59 – ก.ย. 60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ต่า คือ 2.39 เพื่อ
เพิม่ ผลสัมฤทธิ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นเป็น 2.80 เพื่อการจัดประสบการณ์ทางด้าน
ภาษาอังกฤษให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างหลากหลายนั้น จะต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริง โดย
ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจาก 2.39 เป็น 2.80
4. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รบั ผิดชอบ
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ต.ค. 59 – ก.ย. 60
นางรัมภา สุดาจันทร์
2. ทักษะความสามารถทางภาษา
ส.ค. – ก.ย. 60
นางรัมภา สุดาจันทร์
3 วันคริสต์มาส
25 ธ.ค. 59
นางรัมภา สุดาจันทร์
3. ค่ายอังกฤษ (English Rally)
ก.พ. 60
นางรัมภา สุดาจันทร์
4. วันตรุษจีน
ม.ค. 60
นางสาวพรเพ็ญ มาศวรรณา
5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 40,000 บาท งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจานวน 40,000 บาท รวม
ทั้งสิ้น 80,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
งบ กพร.
รวม
ไตรมาส
1 ค่าวัสดุ สื่อ ครุภัณฑ์การศึกษาภาษา ฯ
30,000
30,000
2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่ายภาษาอังกฤษ
40,000
40,000
3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์วันคริสต์มาส
5,000
5000
4 ค่าวัสดุ อุปกรณ์วันตรุษจีน
5,000
5,000
6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

2.39

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

2.80
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ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

ชือ่ โครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ นายเชาวิวัฒน์ มหาโยชน์ธนิศร
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 59 – ก.ย. 60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อยู่ในเกณฑ์ที่ต่า คือ 2.35 ยังไม่เป็นที่น่าพอใจและมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น
สมบูรณ์แบบขึ้น โดยเฉพาะกระบวนการที่นาไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนาสื่อการ
สื่อการเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การระดมสรรพกาลังที่มีอยู่ในท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้านเพื่อสนองต่อนโยบายของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้สูงขึ้นเป็นผลสัมฤทธิ์คือ 2.85
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจาก 2.35 เป็น 2.85
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4. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รบั ผิดชอบ
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอน
ต.ค. 59 – ก.ย. 60
นายเชาวิวัฒน์ มหาโยชน์ธนิศร
รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ฯ
2. ทักษะความสามารถทางสังคมศึกษา
ส.ค. – ก.ย. 59
นายเชาวิวัฒน์ มหาโยชน์ธนิศร
3. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยจักรยาน
ธ.ค. 59
นางชญาภา กล้วยกลาง
5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 240,000 บาท
จากงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 137,300 บาท รวม 337,300 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
งบ กพร.
รวม
ไตรมาส
1 ค่าวัสดุ สื่อ ครุภัณฑ์การศึกษา
30,000
30,000
2 ค่าอาหารนักเรียนระดับ ม. 1 ท่องเที่ยวเชิง
129,300 129,300
อนุรักษ์ด้วยจักรยาน
3 ค่าวัสดุคบลูกรัชดาสร้างบ้าน
50,000
50,000
4 ค่าวัสดุค่ายมารยาทไทย
8,000
8,000
5 ค่ายลูกรัชดาก้าวไกลสู่อาเซียน
60,000
60,000
6 พัฒนาศูนย์การเรีนรู้พร้อมเข้าสู่อาเซียน
100,000
100,000
6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ม
สาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ ฯ

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

2.35

2.85

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

ชือ่ โครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
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งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ นางปณรรญธร รัชนะปกิจ
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 59 – ก.ย. 60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่า คือ 2.33เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 2.67 กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทยจึงต้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบันเพื่อจะได้พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ให้สูงตามโครงการหรือโครงงานที่มีความจาเป็นที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งประสบการณ์ทางตรง
หรือทางอ้อม ตลอดจนได้ทั้งคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะเป็นตัวส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจาก 2.33 เป็น 2.67
4. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอน รายวิชาภาษาไทย
2. สารความรู้สู่ป้ายนิเทศ
3. หมอภาษาแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
4. ซ่อมบารุงวัสดุอุปกรณ์และหมึกเครื่องปริ้นท์

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ย. 59 - ก.พ. 60
พ.ย. 59 - ก.ย. 60
ธ.ค. 59 - ก.ค. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 60,000 บาท
จากงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 50,000 บาท รวม 110,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
งบ กพร.
1 ค่าวัสดุ สื่อ ครุภัณฑ์การศึกษา
30,000
2 ค่าวัสดุรางวัลนิทรรศการวันสุนทรภู่และค่าวัสดุ 30,000
3 ค่ายอัจฉริยภาพภาษาไทย
40,000
4 ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเกียรติบัตรค่ายอ่าน
10,000
ออกเขียนได้ทางภาษาไทย

ผู้รบั ผิดชอบ
นางปณรรญธร รัชนะปกิจ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายสมเกียรติ ตีบจันทร์

รวม
30,000
30,000
40,000
10,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน
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ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ม
สาระเรียนรู้ภาษาไทย

2.33

2.67

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

ชือ่ โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1,6
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบนายอานาจ ศิลปักษา
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค.59 - ก.ย 60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ ความสนใจ และความถนัดของประเภทกีฬาและกรีฑาแต่
ละประเภท ให้เกิดความต่อเนื่องตั้งแต่ระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มสหวิทยาเขต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด
ระดับภาคและระดับประเทศ
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)นักเรียนทีส่ นใจ มีความถนัดด้านกีฬาและกรีฑาแต่ละประเภทได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาและกรีฑาให้เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2560
2.2ผลลัพธ์ (Outcomes)นักกีฬา และนักกรีฑาแต่ละประเภทผ่านการคัดเลือก และชนะการแข่งขันในระดับกลุ่ม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศที่เป็นตัวแทนเพิ่มขึ้นและมีสถิติที่สูงขึ้นกว่าเดิม
3. เป้าหมาย
นักเรียนผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคและสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. กีฬาภายใน
2. กีฬาสหวิทยาเขต
3. กีฬาจังหวัด

ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม – กันยายน 2560
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจานวน
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
1 กีฬาภายใน
2 กีฬาสหวิทยาเขต
3 กีฬาจังหวัด
6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านกีฬา
แต่ละประเภทสูงขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันคัดเลือกกีฬาแต่
ละประเภทในระดับภาคสูงขึ้น

ผู้รบั ผิดชอบ
ผู้ฝึกสอนกีฬา กรีฑา
ผู้ฝึกสอนกีฬา กรีฑา
ผู้ฝึกสอนกีฬา กรีฑา

100,000 บาท
งปม.
นอกงปม.
50,000
30,000
10,000
ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

รวม
50,000
30,000
10,000
วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ไตรมาส
เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

n/a

10

ผลการแข่งขันแต่ละ แบบรายงานผลการ
ระดับ
แข่งขัน

n/a

10

ผลการแข่งขันระดับ แบบรายงานผลการ
ภาค
แข่งขัน
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ชือ่ โครงการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc1681
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบนายอานาจ ศิลปักษา
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 59 - ก.ย. 60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่า คือ 3.17
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.50 จึงต้องมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนในกลุ่มสาระเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและ
จาเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์การกีฬาและสนามกีฬาที่เหมาะสม เพื่อให้การออกกาลังกายของทุกคนนั้นออกมาได้ผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงรวมทั้งเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระเรียนรู้
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)เพื่อให้มนี วัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ (outcomes )นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3.เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจาก 3.17 เป็น 3.50 และ
4. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนรายวิชากลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล ฯ
2. ทักษะความสามารถทางพลศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 59 และ พ.ค. 60

ผู้รบั ผิดชอบ
นายอานาจ ศิลปักษา

มิ.ย. – ก.ย. 60

นายอานาจ ศิลปักษา

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 130,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 ค่าวัสดุ สื่อ ครุภัณฑ์การศึกษา เช่น
100,000
ลูกฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล
ตะกร้อ เป็นต้น
2 วัสดุฝึกทักษะทางพลศึกษา
30,000
-

รวม
100,000

ไตรมาส
-

30,000

-
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6. การวัดผลประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ม
สาระเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

3.17

3.50

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

ชือ่ โครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ นายอานาจ ตอบกุลกิติกร
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 59- ก.ย. 60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะอยู่ในเกณฑ์ที่ต่า คือ 2.92
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีทักษะ ประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะทาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชากลุ่ม
สาระศิลปะสูงขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต ( Outputs ) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจาก 2.92 เป็น 3.00
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนรายวิชากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
2. ทักษะความสามารถทางศิลปะ
3. นิทรรศการทางศิลปะ

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 59- ก.ย. 60

ผู้รบั ผิดชอบ
นายอานาจ ตอบกิตติกุล

ส.ค. – ก.ย. 60
ส.ค. 60

นายอานาจ ตอบกิตติกุล
นายอานาจ ตอบกิตติกุล

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 50,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
1 ค่าวัสดุ สื่อ ครุภัณฑ์การศึกษาทางศิลปะ
30,000
2 ค่ายนิทรรศการศิลป์
-

งบ กพร.
20,000

รวม
30,000
20,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ม
สาระเรียนรู้ศิลปะ

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

2.92

3.00

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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ชือ่ โครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรีสากล)
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ นายเดชา กัญญาโภค
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 59- ก.ย. 60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล) อยู่ในเกณฑ์ที่ต่า คือ 2.92
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00 การเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลมีความจาเป็นต้องเน้นให้ผู้เรียนมีการฝึกทักษะ
หรือประสบการณ์ตรง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและปรับสภาพการดารงชีวิตประจาวันได้ ตลอดทั้งทาให้การเรียนกาสอนมี
ประสิทธิภาพ และทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต ( Outputs ) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) จาก 2.91 เป็น 3.00 และ
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนดนตรีสากลและ
คอมโบ้
2. ทักษะความสามารถทางดนตรีสากลและ
คอมโบ้

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

ผู้รบั ผิดชอบ
นายเดชา กัญญาโภค

ส.ค. – ก.ย. 59

นายเดชา กัญญาโภค

110
5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 135,000 บาท งบจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน20,000 บาท รวม 155,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
งบ กพร.
รวม
1 อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
15,000
15,000
2 จัดซื้อเครื่องดนตรี
120,000
120,000
3 ส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรี
20,000
20,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

2.92

3.00

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

ชือ่ โครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารี
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,3
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2, 6,10
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 172
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ นายสุรพล วรศิริ
ระยะเวลาดาเนินการ ก.พ. 60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. หลักการและเหตุผล
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดให้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรม
บังคับทีน่ ักเรียนทุกคนต้องผ่านการประเมิน ในขณะที่กระบวนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนยังมีปัญหาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน ความหลากหลายของกิจกรรมที่นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจ
ตามหลักการการของกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมชุมนุม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพจึงได้จัดทา
โครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
ผลผลิต (Outputs) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพ และมีกิจกรรมหลากหลายที่นักเรียนเลือกได้ตามความสนใจ และความนัดเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนผ่านการประเมินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพิ่มขึ้น
3. เป้าหมาย
นักเรียนผ่านการประเมินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมพัฒนาร้อยละ 100
4. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนลูกเสือ เนตร
นารี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
3. เลือกชุมนุม

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. 59 และ พ.ย. 60

ผู้รบั ผิดชอบ
นายสุรพล วรศิริ

ก.พ. 60
พ.ค. 59 และ พ.ย. 60

นายสุรพล วรศิริ
นายสุรพล วรศิริ

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 287,400 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดทาสื่อการเรียนการสอน
ลูกเสือ เนตรนารี
2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดการค่ายลูกเสือ เนตร
นารี
3 ค่าอาหารลูกเสือ เนตรนารีวันอยู่ค่ายพักแรม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์การเลือกกิจกรรมชุมนุม
4
-

งบ กพร.
80,000

รวม
80,000

100,000

ไตรมาส
100,000
-

80,000

80,000

-

27,400

27,400

-

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนที่เลือกกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ตนเองตามความสนใจและถนัด

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั
n/a

100

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

การสอบถาม

แบบสอบถาม
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ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละของนักเรียนผ่านการประเมินกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

n/a

100

การทดสอบ

แบบทดสอบ

ชือ่ โครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาดนตรีไทย
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ นายศุภนิมิต ฤาไชยสา
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 59-ก.ย. 60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย) อยู่ในเกณฑ์ที่ต่า คือ 2.92
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00 การเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยมีความจาเป็นต้องเน้นให้ผู้เรียนมีการฝึกทักษะ หรือ
ประสบการณ์ตรง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและปรับสภาพการดารงชีวิตประจาวันได้ ตลอดทั้งทาให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ และทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes ) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเฉลี่ยการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย) จาก 2.92 เป็น 3.00
4. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนดนตรีไทย
2. ทักษะความสามารถทางดนตรีไทย

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 59-ก.ย. 60
ส.ค. – ก.ย. 60

ผู้รบั ผิดชอบ
นายศุภนิมิต ฤาไชยสา
นายศุภนิมิต ฤาไชยสา
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 30,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
1 ค่าซ่อมบารุงรักษาครุภัณฑ์ดนตรีไทย
15,000
2 ค่าวัสดุฝึกทักษะทางดนตรีไทย
15,000

งบ กพร.
-

รวม
15,000
15,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (ดนตรีไทย) เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ม
สาระเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

2.92

3.00

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

ชือ่ โครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
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ผู้รบั ผิดชอบ นายนันทวิช พูนสกุล
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 59-ก.ย. 60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย) อยู่ในเกณฑ์ที่ต่า คือ 2.92
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00 การเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทยมีความจาเป็นต้องเน้นให้ผู้เรียนมีการฝึกทักษะ
หรือประสบการณ์ตรง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและปรับสภาพการดารงชีวิตประจาวันได้ ตลอดทั้งทาให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ และทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes ) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเฉลี่ยการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย)
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย) จาก 2.92 เป็น 3.00
4. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย
2. ทักษะความสามารถทางนาฏศิลป์ไทย

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 59-ก.ย. 60
ส.ค. – ก.ย. 60

ผู้รบั ผิดชอบ
นายนันทวิช พูนสกุล
นายนันทวิช พูนสกุล

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 15,000 บาท งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 20,000 บาท
รวม 35,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
งบ กพร.
รวม
ไตรมาส
1 ค่าวัสดุฝึกทักษะทางนาฏศิลป์ไทย
15,000
15,000
2 ค่าวัสดุฝึกค่ายนาฏศิลป์
20,000
20,000
6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย) เพิ่มขึ้น

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

2.92

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

3.00
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ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ม
สาระเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย)

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

ชือ่ โครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาขาเกษตรกรรม
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ นายสุเทพ สหวัฒนชาติ
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 59-ก.ย. 60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตรกรรม) อยู่ในเกณฑ์ที่ต่า คือ
2.86 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00 การพัฒนาการเรียนการสอนจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยให้รู้จักศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อการเรียนที่หลากหลายและเพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจ สามารถนาทักษะวิชาชีพ
เกษตรกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกษตรกรรม) ให้สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเฉลี่ยการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตรกรรม)
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตรกรรม) จาก 2.86 เป็น 3.00
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4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนรายวิชา
เกษตรกรรม
2. ทักษะความสามารถทางเกษตรกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 59-ก.ย. 60

ผู้รบั ผิดชอบ
นายสุเทพ สหวัฒนชาติ

ส.ค. – ก.ย. 60

นายสุเทพ สหวัฒนชาติ

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 30,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อทางเกษตรกรรม
30,000

งบ กพร.
-

รวม
30,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ (เกษตรกรรม) เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ม
สาระเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตรกรรม)

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

2.86

3.00

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

ชือ่ โครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
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ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ นายวิโรจน์ นามนาค
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 59-ก.ย. 60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม) อยู่ในเกณฑ์ที่ต่า คือ
2.86 เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นสิ่งจาเป็นต่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ยิ่งใน
ปัจจุบันอุตสาหกรรมมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งประสบการณ์ทางตรงหรือทางอ้อม
ตลอดจนทั้งได้คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะเป็นตัวส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลลัพธ์ (Outcomes) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผลผลิต (Outputs) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม)
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม) จาก 2.86
เป็น 3.00
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนรายวิชา
อุตสาหกรรม
2. ทักษะความสามารถทางอุตสาหกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 59-ก.ย. 60

ผู้รบั ผิดชอบ
นายวิโรจน์ นามนาค

ส.ค. – ก.ย. 60

นายวิโรจน์ นามนาค

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 30,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อวิชาอุตสาหกรรม
30,000

งบ กพร.
-

รวม
30,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ (อุตสาหกรรม) เพิ่มขึ้น

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

2.86

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

3.00
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ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ
เรียนรู้การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม)

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

ชือ่ โครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาคหกรรม
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ นางส่องศรี เหล็กศรี
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 59-ก.ย. 60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล / ความจาเป็น
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) อยู่ในเกณฑ์ที่ต่า คือ
2.86 เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00 การจัดการเรียนการสอนสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านคหกรรม
วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ล้วนแล้วแต่เป็นสื่อที่ช่วยพัฒนาทักษะให้นักเรียนมีประสิทธิภาพต่อการเรียนสอน การพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีผล
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดีก็เอื้อต่อการการเรียนและนักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลลัพธ์ (Outcomes) เพือ่ ให้มนี วัตกรรมหรือสือ่ การเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผลผลิต (outputs) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม)
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3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) จาก 2.86 เป็น 3.00
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาคหกรรม
2. ทักษะความสามารถทางคหกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 59-ก.ย. 60
ส.ค. – ก.ย. 60

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 70,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อวิชาคหกรรม
30,000
2 ซ่อมบารุงห้องครัว(งบบริหาร)
40,000

งบ กพร.
-

ผู้รบั ผิดชอบ
นางส่องศรี เหล็กศรี
นางส่องศรี เหล็กศรี

รวม
40,000
40,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ (คหกรรม) เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ
เรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม)

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

2.86

3.00

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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ชือ่ โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาพาณิชยกรรม
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ นางชลธิชา หลาบนอก
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 59-ก.ย. 60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (พาณิชยกรรม) อยู่ในเกณฑ์ที่ต่า
คือ 2.86 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00 การเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเฉพาะรายวิชาพาณิช
ยกรรม จาเป็นต้องมีสื่อวัสดุอุปกรณ์ ที่จาเป็นต่อการพัฒนาการเรียนการสอน แต่ในขณะเดียวกันสื่อเหล่านี้ยังมีไม่เพียงพอ
กับความต้องการของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทาให้การเรียนการ
สอนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์การเรียนเพิ่มขึ้น จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้
เหมาะสมและพอเพียงต่อการจัดการเรียนการสอน จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
3.1 ผลลัพธ์ (Outcomes) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.2 ผลผลิต (Outputs) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (พาณิชยกรรม)
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (พาณิชยกรรม) จาก 2.86
เป็น 3.00
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาพาณิชกรรม
2. ทักษะความสามารถทางพาณิชยกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 59-ก.ย. 60
ส.ค. – ก.ย. 60

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 30,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อวิชาพาณิชยกรรม
30,000
6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ

งบ กพร.
-

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย

ผู้รบั ผิดชอบ
นางชลธิชา หลาบนอก
นางชลธิชา หลาบนอก

รวม
30,000

วิธีการวัดและ

ไตรมาส
-

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
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ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ (พาณิชยกรรม) เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ม
สาระเรียนรู้การงานอาชีพ
(พาณิชยกรรม)

ฐาน

ตัวชีว้ ดั

ประเมินผล

ประเมิน

2.86

3.00

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

ชือ่ โครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ นายสุรเชษฐ์ เสมียนรัมย์
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 59-ก.ย. 60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ (คอมพิวเตอร์) อยู่ในเกณฑ์ที่ต่า
คือ 2.86 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00 การพัฒนาการเรียนการสอนจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยให้รู้จักศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อการเรียนที่หลากหลายและเพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจ สามารถนาทักษะวิชา
คอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คอมพิวเตอร์) ให้สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
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2.1 ผลลัพธ์ (Outcomes) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผลผลิต (Outputs) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเฉลี่ยการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
3. เป้าหมาย
เพิม่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ (คอมพิวเตอร์)
จาก 2.86 เป็น 3.00
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนรายวิชา
คอมพิวเตอร์
2. ทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 59-ก.ย. 60

ผู้รบั ผิดชอบ
นายสุรเชษฐ์ เสมียนรัมย์

ส.ค. – ก.ย. 60

นายสุรเชษฐ์ เสมียนรัมย์

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว 30,000 จานวน
เงินงบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 330,000 จานวน
รวมทั้งสิ้น 360,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อทางคอมพิวเตอร์
30,000
2 จัดซื้อคอมพิวเตอร์พัฒนาการเรียนการสอน
-

งบ กพร.
330,000

รวม
30,000
330,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ ฯ (คอมพิวเตอร์) เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ม
สาระเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์)

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

2.86

3.00

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

123

โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (สวนพฤกษศาสตร์)
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 4,10
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 11,13
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ นายสุเทพ สหวัฒนชาติ
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 59-ก.ย. 60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสาคัญที่ทุกองค์กร, หน่วยงาน, ประชาชน ต้องตระหนัก ศูนย์
สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกจึงเป็นผู้นาด้านการศึกษาในสถานศึกษา ท้องถิ่น เครือข่าย
ศูนย์ฯ ในเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) นักเรียนมีจิตสานึกและเห็นความสาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
2.2.1 นักเรียนปฏิบัติตนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
2.2.2 นักเรียนดาเนินชีวิตอยู่ในท่ามกลางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
3. เป้าหมาย
3.1 ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษในโรงเรียน
3.2 อนุรักษ์และเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ศึกษาเส้นทางธรรมชาติในโรงเรียน
2. อบรมบูรณาการการเรียนการสอนสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
3. ธนาคารขยะรีไซเคิล
4. มหิงสาสายสืบ

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. – ก.ย. 60
พ.ค. 60

ผู้รบั ผิดชอบ
ศูนย์สิ่งแวดล้อม
คณะครูทุกคน

พ.ค. – ก.ย. 60
พ.ย. 59 – ก.พ. 60

ศูนย์สิ่งแวดล้อม
ศูนย์สิ่งแวดล้อม

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 50,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน

งบ กพร.

รวม

ไตรมาส
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1

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การบูรณาการการสอน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2 ค่าวัสดุ สื่องานสวนพฤกษศาสตร์

20,000

-

20,000

-

30,000

-

30,000

-

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนทุกคนมีจิตสานึกและเห็น
ความสาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละของนักเรียนทุกคนปฏิบัติตนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของนักเรียนทุกคนที่ดาเนินชีวิตอยู่ใน
ท่ามกลางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
อย่างเหมาะสม

n/a

95

การสังเกต
สัมภาษณ์

แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์

n/a

95

การสังเกต
สัมภาษณ์

แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์

n/a

95

การสังเกต
สัมภาษณ์

แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์

ชือ่ โครงการ พัฒนานักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 3
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 10
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 172
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้รบั ผิดชอบ นางสาวณัฐกมล โพธิ์ใส และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ พ.ย. 59 – ก.ย. 60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในภาวะที่สังคมปัจจุบันมีการแข่งขันทางวัตถุมากจนเกินไป มีผลทาให้พฤติกรรมของบุคคลในสังคมเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่เห็นแก่ตัว จึงทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากหมายและมีความหลากหลาย นักเรียนเป็นเยาวชนของชาติที่ได้รับผลโดยตรง
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จากสภาวะของสังคมที่เปลี่ยนไป จึงทาให้พฤติกรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่พึงประสงค์ได้เกิดขึ้น ซึ่งค่อนข้างจะเป็นภาวะที่
เสี่ยงต่อการดารงชีวิตทั้งในครอบครัว 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 สามารถดาเนินชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขและไม่สร้างพฤติกรรมที่เป็นปัญหาแก่
โรงเรียน
4. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. จัดทาเอกสารตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. ประชุมผู้ปกครองสัญจร
4. ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน
5. ธนาคารโรงเรียน (ออมทรัพย์)
6. โฮมรูม
7. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
8. การเยี่ยมบ้านนักเรียน
9. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
10. การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
11. To be Number One

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ย.59 – ธ.ค.60
พ.ย.59 – ธ.ค.60
ม.ค. 60
พ.ย. 59 – ก.ย. 60
พ.ย. 59 – ก.ย. 60
พ.ย. 59 – ก.ย. 60
พ.ย. 59 – ก.ย. 60

ผู้รบั ผิดชอบ
น.ส.ณัฐกมล โพธิ์ใส และคณะ
น.ส.ณัฐกมล โพธิ์ใส และคณะ
นายบุญมา สุภศร
นายบุญมา สุภศร
นางอารีทิพย์ บุญศักดาพร
น.ส.กนกพร เทพธี
น.ส.นันท์นภัส ปุยะติ

พ.ย. 59 – ก.ย. 60
พ.ย. 59 – ก.ย. 60
พ.ย. 59 – ก.ย. 60
พ.ย. 59 – ก.ย. 60

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

5. งบประมาณ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 142,000 บาท
รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งปม.
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จัดทาเอกสารตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การประชุมผู้ปกครองสัญจร
การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน 2 ครั้ง
วัสดุ ครุภัณฑ์สานักงานธนาคารโรงเรียน
กิจกรรมโฮมรูม
กิจกรรมโรงเรียนสีขาวฯ
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
กิจกรรม YC

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

นอกง
ปม.
-

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

ไตรมาส
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10 การอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
11 กิจกรรม To be Number One

6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนที่ภูมิคุ้มกันต่อต้านพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
ในโรงเรียน
- นักเรียนร้อยละ 90 สามารถดาเนินชีวิตอยู่ใน
โรงเรียนได้อย่างมีความสุขและไม่สร้างพฤติกรรมที่
เป็นปัญหาแก่โรงเรียน

10,000
10,000

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

10,000
10,000

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
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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ชือ่ โครงการ เครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 3
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 10
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 172
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้รบั ผิดชอบ นายบุญมา สุภศร
ระยะเวลาดาเนินการ พ.ย. 59 , พ.ค. 60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในภาวะที่สังคมปัจจุบันมีการแข่งขันทางวัตถุมากจนเกินไป มีผลทาให้พฤติกรรมของบุคคลในสังคมเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่เห็นแก่ตัว จึงทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อย่างหลากหลาย นักเรียนเป็นเยาวชนของชาติที่ได้รับผลโดยตรงจากสภาวะของ
สังคมที่เปลี่ยนไป จึงทาให้พฤติกรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่พึงประสงค์ได้เกิดขึ้น ซึ่งค่อนข้างจะเป็นภาวะที่เสี่ยงต่อการ
ดารงชีวิตทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ดังนั้นการมีเครือข่ายที่คอยควบคุม ดูแล เอาใจใส่ ในการเสริมสร้างศักยภาพ
นักเรียน จะทาให้นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Output) มีองค์กรเครือข่ายที่ช่วยดูแลสอดส่อง ตรวจสอบ และติดตามพฤติกรรมของนักเรียนที่มี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
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. 59 , พ.ค. 60
พ.ย. 59 , พ.ค. 60
พ.ย. 59
ก.พ. 60

ผู้รบั ผิดชอบ
นายบุญมา สุภศร
นายบุญมา สุภศร
นายบุญมา สุภศร
นายบุญมา สุภศร

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 10,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 เอกสารการประชุมสัญจรเครือข่ายชุมชน 2
3,000
ครั้ง
2 ค่าอาหารว่างการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
5,000
นักเรียน 2 ครั้ง
3 ค่าวัสดุ ค่าเอกสารการประชุมเครือข่าย
1,000

รวม
3,000

ไตรมาส
-

5,000

-

1,000
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ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน
4 ค่าวัสดุ ค่าเอกสารการประชุมเครือข่ายผู้นา
นักเรียนแต่ละหมู่บ้าน
6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ

1,000

1,000
-

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

ผลผลิต (Outputs)
- เพิ่มองค์กรเครือข่ายช่วยดูแลสอดส่อง ตรวจสอบ
และติดตามพฤติกรรมนักเรียน

n/a

4

สารวจ

แบบสารวจ

ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
ในโรงเรียน

n/a

5

สังเกต
สัมภาษณ์

แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์

ชือ่ โครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 3
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2, 10
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 172
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้รบั ผิดชอบ นายบุญมา สุภศร
ระยะเวลาดาเนินการ พ.ย. 59 , มี.ค. 60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในภาวะที่สังคมปัจจุบันมีการแข่งขันทางวัตถุมากจนเกินไป มีผลทาให้พฤติกรรมของบุคคลในสังคมเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่เห็นแก่ตัว จึงทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อย่างหลากหลาย นักเรียนเป็นเยาวชนของชาติที่ได้รับผลโดยตรงจากสภาวะของ
สังคมที่เปลี่ยนไป จึงทาให้พฤติกรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่พึงประสงค์ได้เกิดขึ้น ซึ่งค่อนข้างจะเป็นภาวะที่เสี่ยงต่อการ
ดารงชีวิตทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ดังนั้นการมีเครือข่ายที่คอยควบคุม ดูแล เอาใจใส่ ในการเสริมสร้างศักยภาพ
นักเรียน จะทาให้นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์
2. วัตถุประสงค์
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2.1 ผลผลิต (Output) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียน
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรของคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. เป้าหมาย
เพิ่มจานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร
4. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินงาน
กิจกรรม
1. การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
2. อบรมขับรถดีมีวินัยปลอดภัย 100%
3. ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. กิจกรรมสายตรวจประจาวัน

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. 60
พ.ค. 60
พ.ย. 59 , มี.ค. 60
ตลอดปีการศึกษา

ผู้รบั ผิดชอบ
นายบุญมา สุภศร
นายอิทธิฤทธิ์ ศรีดาพล
นายบุญมา สุภศร
นายอานาจ ศิลปักษา

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 15,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งปม.
1 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
5,000
2 อบรมขับรถดีมีวินัย ฯ
5,000
3 ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4 ค่ายานพาหนะในการออกตรวจ
5,000
6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
โครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละนักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรของคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

นอกงปม.
-

รวม
5,000
5,000
5,000

ไตรมาส
-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

n/a

100

ทดสอบ

แบบทดสอบ

n/a

100

ทดสอบ

แบบทดสอบ
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ชือ่ โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่ความเป็นเลิศ (พัฒนาสานักงาน)
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 1
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 169
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้รบั ผิดชอบ นางอารีทิพย์ บุญศักดาพร
ระยะเวลาดาเนินการ พ.ย. 59 – ก.ย. 60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ ในการติดต่อประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ ในโรงเรียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดระบบงาน การจัดระบบสารสนเทศ และการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆที่
ทันสมัยอยู่เสมอ
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Output) กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนมีเครื่องมือ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัยในการจัดเก็บข้อมูลบุคลากร
และนักเรียน
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) เพิ่มข้อมูลนักเรียนที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการวิเคราะห์วางแผนในการพัฒนานักเรียน
อย่างเป็นระบบ
3. เป้าหมาย
โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนทุกคนอย่างเป็นระบบ
4. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินงาน
กิจกรรม
1. การจัดระบบการเก็บข้อมูลนักเรียน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน
3. การวางแผนและดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ย. 59 - พ.ค. 60
พ.ย. 59 - พ.ค. 60
พ.ย. 59 – พ.ค. 60

ผู้รบั ผิดชอบ
น.ส.สิตาพัชญ์ ไชยอาพรวัชร์
น.ส.จุฑาทิพย์ เลิศล้า
นางอารีทิพย์ บุญศักดาพร

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน 50,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 ซื้อคอมพิวเตอร์ 2 ชุด
30,000
2 ค่าวัสดุสานักงาน
20,000
6. การประเมินผล

รวม
30,000
20,000

ไตรมาส
-
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ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- มีเครื่องมือ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัยในการจัดเก็บข้อมูล
บุคลากรและนักเรียนเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้
ในการวิเคราะห์วางแผนในการพัฒนานักเรียนอย่าง
เป็นระบบ

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

n/a

90

สอบถาม
สัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์

n/a

90

สอบถาม
สัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์

ชือ่ โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตย
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,10
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 6
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 172
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้รบั ผิดชอบ นางสาวดาวประกาย บานโพธิ์
ระยะเวลาดาเนินการ มิ.ย. 60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การ
สร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ
ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียนเพื่อเป็นการปู
พื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดารง
ตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
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2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยแก่นักเรียนโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในนาม
ของคณะกรรมการสภานักเรียน
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางของระบอบ
ประชาธิปไตยในทุกโอกาส
3. เป้าหมาย
เพิ่มบทบาทนักเรียนการมีส่วนร่วมในการดารงชีวิตในโรงเรียนตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย
4. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินงาน
กิจกรรม
1. การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
2. การมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในภาระงานของโรงเรียน
และในโอกาสต่างๆ เช่น ด้านความสะอาด เวรประจาวัน
เป็นต้น
3. การศึกษาดูงานสภานักเรียน

ระยะเวลาดาเนินการ
มิ.ย. 60
พ.ย.59 – ก.ย. 60

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวดาวประกาย
บานโพธิ์ และคณะ

พ.ย. 59 – ธ.ค. 60

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจานวน
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
1 การจัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมสภานักเรียน
และภาระงานของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สภานักเรียน
2 ศึกษาดูงานสภานักเรียน
6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโรงเรียนของ
คณะกรรมการสภานักเรียนตามวิถีทางของระบอบ
ประชาธิปไตย
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโรงเรียนของ
นักเรียนตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย

15,000 บาท
งปม.
นอกงปม.
5,000
-

รวม
5,000

ไตรมาส
-

10,000

10,000

-

-

ข้อมูลปี
ฐาน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชีว้ ดั

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

n/a

90

สอบถาม
สัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์

n/a

90

สอบถาม
สัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
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ชือ่ โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 3,
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 172
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้รบั ผิดชอบ นายบุญมา สุภศร และน.ส.ปฤษณา สาลี
ระยะเวลาดาเนินการ พ.ย. 59 – ก.ย. 60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เด็กวัยรุ่นมีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม จากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่
จึงจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องได้รับการเอาใจใส่ในการศึกษา เป็นอย่างดียิ่ง เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมี พื้นฐานทางวิชาการ ใน
การทีจ่ ะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีความรู้พื้นฐานทางอาชีพ จนสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณค่าแก่ชีวิต
นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการแล้ว สิ่งหนึ่งที่ต้องพัฒนา ให้เกิดกับเด็กและเยาวชน คือ การ
พัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 มาตรา 6 บัญญัติไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ง ร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554 ที่กาหนดจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา
เพื่อมุ่งพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย
คุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่อง ที่ได้รับการกล่าวถึงกันมาก เมื่อใดก็ตาม ที่สภาพสังคม เกิดความสับสนวุ่นวาย
ขาดความสงบสุข อันเนื่องมาจาก ความประพฤติ หรือการปฏิบัติ ที่ไม่เหมาะสมของสมาชิกบางคน บางกลุ่มในสังคม ก็
จะมีการวิเคราะห์วิจารณ์กล่าวโทษกันว่าเป็นเพราะคนในปัจจุบันขาดคุณธรรมจริยธรรม หรือด้อยจริยธรรม ปรากฏการณ์
เช่นนี้ อาจนับว่าเป็นปัญหาสังคม ลักษณะหนึ่ง ที่มีสาเหตุมาจาก ปัจจัยหลายประการ ปัจจัยประการหนึ่ง คือ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การเคลื่อนย้ายของประชากรจากถิ่นฐานเดิม วิถีทางการดารงชีวิต มีความไม่สะดวก กระแส
วัฒนธรรมจากตะวันตกที่เน้นการสรรค์สร้างทางวัตถุ และการใฝ่หาความสุข ความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลง ในค่านิยมของบุคคล ทั่วไป ผลกระทบของปัจจัยเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ปรากฏออกมา ในลักษณะของการที่บุคคล
มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น และมีแนวโน้มที่บุคคลบางคน จะกระทาทุกวิถีทาง เพื่อ
แสวงหาความสุข และผลประโยชน์ส่วนตน โดยไม่คานึงถึงความทุกข์ยาก และเดือดร้อน ให้ฝังลึก เป็นค่านิยมที่ถูกต้อง
หันมาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ตามมาตรฐาน ที่สังคมยอมรับ และต้องการให้มากขึ้น
เยาวชนซึ่งเป็นวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยวิกฤติ เนื่องจากเป็นวัยที่มีภาวะอารมณ์ แปรปรวนสูง วุฒิภาวะทางอารมณ์ยังไม่
สมบูรณ์ มีความสับสนในการวางบทบาทของตนเอง ในสังคม ขาดทักษะ และประสบการณ์ ในการเผชิญกับปัญหาของ
วัยรุ่น ประกอบกับการขาดแรงสนับสนุนที่เหมาะสมจากสังคม อาจทาให้วัยรุ่นมีปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น ความวิตกกังวล
เกี่ยวกับการการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ความสับสนในการปฏิบัติตัวต่อกลุ่มเพื่อน เป็นต้น ซึ่งถ้าปัญหาเหล่านี้ ไม่ได้รับ
การป้องกัน แก้ไขอย่างเหมาะสม อาจก่อให้เกิดปัญหาหลายด้าน อย่างรุนแรงตามมาในอนาคตได้
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2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) นักเรียนเห็นความสาคัญของการมีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนปฏิบัติตนตามวิถีทางของชาวพุทธ และดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
3. เป้าหมาย
เพิ่มจานวนนักเรียนให้มีวิถีชีวิตตามแบบอย่างชาวพุทธ และดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
2. ทาบุญตักบาตรทุกวันพระ
3. ทาบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
เนื่องโอกาสในวันสาคัญ
4. ส่งเสริมนักเรียนเข้าวัดวันอาทิตย์
5. กฐินเด็กดี V-Star
6. ถวายเทียนพรรษา
7. ห้องเรียนคุณภาพ

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. 60
พ.ย. 59 – ก.ย. 60
พ.ย. 59 – ก.ย. 60

ผู้รบั ผิดชอบ
นางปฤษณา สาลี
นายบุญมา สุภศร
นายบุญมา สุภศร

ช่วงเข้าพรรษา
พ.ย. 59
วันเข้าพรรษา
พ.ย. 59 – ก.ย. 60

ครูที่ปรึกษา
นายบุญมา สุภศร
นายบุญมา สุภศร
นางปฤษณา สาลี

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจานวน 100,000 บาท เงินอุดหนุนรายหัว 20,000 บาท
รวม 120,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งปม.
นอกงปม.
รวม
ไตรมาส
1 ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.4
100,000
100,000
2 ค่าวัสดุในการทาบุญในวันสาคัญ
3 ค่าวัสดุกฐินเด็กดี V-Star
4 ค่าเทียนพรรษาพร้อมวัสดุ จานวน 4 วัด
5 ห้องเรียนคุณธรรม
20,000
20,000
6 จิตสาธารณะ
6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนที่เห็นความสาคัญของปฏิบัติตน
ตามแนวทางวิถีพุทธ

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั
n/a

90

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
สอบถาม
สัมภาษณ์
สังเกต

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต
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ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตนตามวิถีทางของชาว
พุทธ และดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

n/a

90

สอบถาม
สัมภาษณ์
สังเกต

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต

ชือ่ โครงการ โรงเรียนสุจริต
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2,3
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2,6
ลักษณะโครงการ ต่อเนือ่ ง
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 172
งานบริหารที่รบั ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้รบั ผิดชอบ นางสาวดาวประกาย บานโพธิ์
ระยะเวลาดาเนินการ ธ.ค. 2559
1. หลักการและเหตุผล
ทุจิตเป็นปัญหาสาคัญที่ส่งผลเสียหายต่อชาติบ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แม้กระทั่งค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงามของ
สังคมไทยก็ได้รับผลกระทบจนบางส่วนของสังคมไทยมีความคิดว่าการทางานของราชการอาจมีการทุจริตเกิดขึ้นบ้างก็ไม่เป็นไร
และยอมรับได้หากการทางานนั้นจะมีผลงานเกิดขึ้นเป็นประโยชน์แก่ประชาชนหรือชุมชนบ้าง ค่านิยมเช่นนี้นับว่าเป็นอันตราย
อย่างยิ่งต่อสังคมไทย เพราะสื่อให้เห็นได้ว่าการทุจริตกาลังจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา และอาจแผ่ขยาย
ครอบคลุมไปทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ในอนาคตอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหากไม่มีการดาเนินการแก้ไขโดยเร็ว
แล้ว สังคมไทยจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและได้รับความเสียหายอย่างมากมาย
การศึกษาเป็นทางออกที่สาคัญ เนื่องด้วยการศึกษานั้นนอกจากจะเป็นกระบวนการสร้างความรู้แล้วยังจะทาให้เกิด
แนวคิด ค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงาม ในการที่จะดูแลความรับผิดชอบตนเอง ชุมชน สังคม และชาติบ้านเมือง ดังนั้น การที่จะสร้าง
ค่านิยมให้กับสังคมจึงจาเป็นต้องเริ่มในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนที่ผ่านกระบวนการศึกษา เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมือง และมีความรักชาติถูกทางที่จะรักองค์ประกอบต่างๆ ของชาติ บ้านเมือง เช่น คนใน
ชาติ แผ่นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นโทษที่เกิดจากการทุจริต
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) ร้อยละของนักเรียนเกิดการต่อต้านในการทุจริต
17
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3. เป้าหมาย
นักเรียนตระหนักและเห็นความสาคัญของชาติ คุณค่า คุณประโยชน์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่สร้างความเป็นชาติ
เพิ่มขึ้น
4. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ปปช.น้อย
2. มาตรฐานโรงเรียนสุจริต
3. Best Practice (BP)
4. บริษัทสร้างการดี
5. ค่ายเยาวชนคนดี

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ย. 59 – ก.ย. 60
พ.ย. 59 – ก.ย. 60
พ.ย. 59 – ก.ย. 60
พ.ย. 59 – ก.ย. 60
พ.ย. 59 – ก.ย. 60

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวดาวประกาย บานโพธิ์
และคณะ

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจานวน 20,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชีแ้ จงการใช้งบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 กิจกรรมอบรม ปปช.น้อย
5,000
2 กิจกรรมอบรมครูมาตรฐานโรงเรียนสุจริต
5,000
และ Best Practice (BP)
3 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
5,000
4 กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี
5,000
6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นโทษ
ที่เกิดจากการทุจริต

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชีว้ ดั

รวม
5,000
5,000

ไตรมาส
-

5,000
5,000

-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

-

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ประเมิน

n/a

90

สอบถาม
สัมภาษณ์
สังเกต

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต

n/a

90

สอบถาม
สัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์

ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละของนักเรียนเกิดการต่อต้านใน
การทุจริต

n/a

90

สอบถาม
สัมภาษณ์
สังเกต

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต

-ร้อยละของครูและบุคลากรมีพฤติกรรม

n/a

90

สอบถาม

แบบสอบถาม

-ร้อยละของครูและบุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินกิจกรรม
ตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต
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ต่อต้านการทุจริต

สัมภาษณ์
สังเกต

แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต

