แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2562

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารวิชาการ
1. ชื่อโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาในศตวรรษที่ 21
2. ( / ) กลุ่ม/งาน วิชาการ
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1.1-1.2,1.4-1.6
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 2
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นที่ 1.1
ข๎อที่ 1, 2, 3, 4, 6
มาตรฐานที่ 3 ด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 2.1
ข๎อที่ 1
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1
5. ลักษณะโครงการ (/ ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
นโยบายส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ง บประมาณ 2558และ 2559ได๎ ก าหนด
ยุทธศาสตร๑ในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภทนอกจากนี้ยังได๎ตระหนักถึงความสาคัญและเตรียม
ความพร๎อมด๎านวิชาชีพให๎ผู๎เรียนทุกระดับการศึกษา เพื่อให๎ผู๎เรียนมองเห็นภาพงานอาชีพตํางๆ โดยมุํงเน๎นให๎
ผู๎เรียนรู๎จักตนเอง สารวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็นเส๎นทางชีวิตในอนาคต เพื่อวางแผนในการศึกษาตํอ
หรือเข๎าสูํตลาดแรงงานได๎อยํางมีคุณภาพ และได๎ รํวมมือกับหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมคนให๎มี
ทักษะ และศักยภาพสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงานด๎านทักษะฝีมือ ด๎านรํางกายและจิตใจ ด๎าน
ลั ก ษณะนิ สั ย ในการท างานให๎ ส ามารถก๎ า วสูํ โ ลกแหํ ง การท างานหรื อ การศึ ก ษาตํ อ อยํ า งมี คุ ณ ภาพ
ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎จัดทาแผนงานขยายโอกาส และพัฒ นาการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21เป็นกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษายุคใหมํ ตามแผนบริหารจัดการศึกษาโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน : การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
เน๎นการใช๎ศักยภาพของพื้นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรด๎านอาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน๎น
ให๎ ผู๎ เรี ย นได๎ฝึ ก อาชีพ มีทัศนคติที่ดีตํอการประกอบอาชีพ และทักษะการประกอบอาชีพใน 5กลุํ มอาชีพ คื อ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร๎างสรรค๑ การบริหารจัดการและบริการ

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” จึงได๎ดาเนินการตามนโยบายเพื่อเป็นการสํงเสริมสนับสนุนให๎
นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ มีทักษะการทางาน เพื่อการวางแผนในการศึกษาตํอ หรือประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงได๎จัดทาโครงการ การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาในศตวรรษที่ 21โดยบูรณาการ การจัดกิจกรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทา, การศึกษาในศตวรรษที่ 21,
และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ โดยนากระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
และ AAR ( After action Review) มาใช๎ในการดาเนินกิจกรรม ซึ่งสอดคล๎องตามนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ โดยกิจกรรมของโครงการจัดในลักษณะของการ
จัดทาธุรกิจพอเพียง ตามความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของผู๎เรียน

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา เพื่อให๎สามารถ
นามาใช๎จัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ ฝึกปฏิบัติจริงที่โรงเรียนหรือที่บ๎าน
2. เพื่อให๎ครูผู๎สอนสามารถนาหลักสูตรสูํการปฏิบัติจริงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ ประสบการณ๑ ได๎สารวจความพร๎อม ความถนัดในการประกอบอาชีพเพื่อเป็น
ข๎อมูลการวิเคราะห๑ตัดสินใจในการศึกษาตํอ การเลือกอาชีพ และการมีงานทาได๎โอกาสตํอไป
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ผู๎บริหาร คณะครูและบุคลากรและนักเรียน จานวน 364 คน มีพื้นฐานความรู๎เกี่ยวกับหลักสูตรและ
เข๎ารํวมโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาในศตวรรษที่ 21 ได๎เรียนรู๎ ฝึกปฏิบัติจริง มีทัศนคติที่ดีตํอการ
ประกอบอาชีพ สามารถวิเคราะห๑ตัดสินใจในการเลือกอาชีพได๎
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู๎บริหารและคณะครู จัดทาหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาในศตวรรษที่ 21 ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
2. นักเรียนมีความรู๎ ความสามารถ ทักษะและเจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎ สามารถปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการมี
อาชีพ การมีงานทาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 1. ประชุมฝ่ายบริหาร และ
(Plan)
ผู๎เกี่ยวข๎องเพื่อวางแผนการ
ดาเนินงาน
2. ผู๎บริหารทาความเข๎าใจ และชี้แจง
คณะครูให๎ทราบโครงการฯ
1. ผู๎รับผิดชอบโครงการชี้แจงแนว
2.
ดาเนินการ
ปฏิบัติแกํคณะครู
(Do)
2. คณะครูจัดทาแบบเสนอกิจกรรม
เพื่อขออนุมัติโครงการในเปิดธุรกิจ
3. ดาเนินการตามกิจกรรมใน
โครงการ
4. ครูที่ปรึกษาและนักเรียนแตํละ
กิจกรรมรํวมกันทา PLC
(Professional Learning
Community)
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
3.
ตรวจสอบ 2. สังเกตการณ๑การเข๎ารํวมกิจกรรม
(Check) 3. สรุปผลการประเมินกิจกรรม
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม
1. ผู๎บริหารและคณะครูรํวมกัน
4.
ประเมินผล
ประชุมหลังเสร็จสิ้นโครงการ
และ
(AAR : After action Review)
รายงาน
2. นาข๎อมูลจากการทากิจกรรมมา
(Action)
ประชุมปรึกษาหาแนวทางแก๎ไข
พัฒนางานตํอไป
3. จัดเตรียมทาแผนงานและ
โครงการฯ ในปีการศึกษาตํอไป

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
ต.ค. 61
ฝ่ายบริหาร

ทาทั้ง 2
ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 2/61
พ.ย. 61-ก.พ. 62
ภาคเรียนที่ 1/62
พ.ค. 62-ก.ย.62

ทาทั้ง 2
ภาคเรียน

มี.ค. 62

- รองผู๎อานวยการ
- กลุํมบริหาร
วิชาการ
- คณะครู
- นักเรียน

ผู๎บริหาร และ
คณะครู

ผู๎บริหาร และ
คณะครู

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาในศตวรรษที่ 21
กลุ่มบริหารวิชาการ
ที่

รายการ

จานวนหน่วย

ราคาต่อหน่วย

รวมเป็นเงิน

1 งบประมาณ 70,000 จากงบ สอร.
รวมเป็นเงิน

70,000
70,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”
7. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

70,000

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจุฬาลัย สระแก๎ว
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุํมบริหารวิชาการ
10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. โรงเรี ย นมี ห ลั ก สู ต รการจั ด
การศึ ก ษาเพื่ อ การมี ง านท าใน
ศตวรรษที่ 21
2. ครู ผู๎ ส อนสามารถน าหลั ก สู ต รสูํ
ก า ร ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ไ ด๎ อ ยํ า ง มี
ประสิทธิภาพ
3. นักเรียนมีความรู๎ ประสบการณ๑
ได๎สารวจความพร๎อม ความถนัด
ในการประกอบอาชีพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

สังเกต

- หลักสูตร

ผลสอบ
สังเกต

- ข๎อสอบ
-แบบสังเกต

สอบถาม

- แบบสอบถาม

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู๎บริหารและคณะครู จัดทาหลักสูตรการจัดการศึ กษาเพื่อการมีงานทาในศตวรรษที่ 21 ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
2. นักเรียนมีความรู๎ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎ สามารถปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการมี
อาชีพ การมีงานทาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ................................................... ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
-ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารวิชาการ
1. ชื่อโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ( / ) กลุ่ม/งาน วิชาการ
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1, 2, 3, 4, 5
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 1, 2, 3, 5

( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.2
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1, 2, 3
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กาหนดให๎
สถานศึกษาจะต๎องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาด๎วยการประกันคุณภาพภายใน
และให๎การประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต๎องดาเนินการอยํางตํอเนื่อง
และมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและเปิดเผยตํอสาธารณชน จาก
การดาเนินงานที่ผํานมาพบวําการกระจายงานยังไมํทั่วถึง และยังขาดการนิเทศติดตามอยํางเป็นระบบ ดังนั้นจึงมี
ความจาเป็นที่จะต๎องดาเนินการกิจกรรมดังกลําวอยํางตํอเนื่อง
2. วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคล๎องกับมาตรฐาน/ตัวบํงชี้/หลักการและเหตุผล)
2.1 โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.2 โรงเรี ย นมีการจั ดทาและดาเนิ น การตามแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุํงพัฒ นา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.3 โรงเรียนมีการจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
2.4 โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.5 โรงเรียนมีการนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช๎วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยํางตํอเนื่อง
2.6 โรงเรียนมีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1) ร๎อยละ 90 ของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมีการจัดทาและดาเนินงาน
2) ร๎อยละ 90 ของข๎อมูลสารสนเทศโรงเรียนมีการจัดระบบและใช๎ข๎อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
3) ร๎อยละ 90 ของมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
4) ร๎อยละ 90 ของผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนนาไปใช๎วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง
3.2 ด้านคุณภาพ
1) โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาครบทุกมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) โรงเรียนมีการจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา

4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
6. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
1. วางแผน 1. ประชุมสรุปป๓ญหา/อุปสรรคในการ 1 ต.ค.61 –
(Plan)
ดาเนินงานปีงบประมาณ 2562
10 ต.ค.61
2. วางแผนกาหนดเป้าหมายการ
ดาเนินงานปีงบประมาณ 2562
3. สารวจวัสดุ อุปกรณ๑ ที่ใช๎ใน
โครงการ
2.
1. จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานตาม
10 ต.ค.61 –
ดาเนินการ
โครงการ
30 ก.ย.62
(Do)
2. จัดทาหนังสือคาสั่งปฏิบัติราชการ
เพื่อมอบหมายหน๎าที่ในการจัด
กิจกรรมโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรม
3.1 กาหนดการดาเนินงานใน
28 ต.ค.61 –
แตํละกิจกรรม
30 ก.ย.62
3.2 จัดทาแนวทางการดาเนินงาน
1 ต.ค.61 –
ตามกิจกรรม ดังนี้
30 ก.ย.62
- กิจกรรมการนิเทศติดตามงาน
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยํางเป็นระบบ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
นางสาววราภรณ๑
ทรงเจริญ

-

นางสาววราภรณ๑
ทรงเจริญ

นางสาววราภรณ๑
ทรงเจริญ
นางสาววราภรณ๑
ทรงเจริญ

6. วิธีดาเนินการ (ตํอ)
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
1 ต.ค.61 –
30 ก.ย.62

งบประมาณ/
ทรัพยากร

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

3.
1. รายงานกิจกรรม
นางสาววราภรณ์
ตรวจสอบ 2. แบบประเมินความสาเร็จ
ทรงเจริญ
(Check)
ของการบริหาร
สถานศึกษาให๎บรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
การที่กาหนด
4.
1. วิเคราะห๑และรายงาน
1 ต.ค.61 –
2,000
ประเมิน
สรุปผล/จัดทารายงาน
30 ก.ย.62
นางสาววราภรณ์
ทรงเจริญ
ผลและ
โครงการประจาปี
รายงาน
- วิเคราะห๑และ
(Action)
ประเมินผลการ
ดาเนินงานในแตํละ
กิจกรรม
- วิเคราะห๑และ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
- สรุปรวบรวมผลการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
- รายงานผลการ
ดาเนินงานตํอผู๎บริหาร
รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ
ชื่อกิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่
1
2
3
4
5

รายการ
ตลับหมึกเครื่องพิมพ๑ Cannon MP280 สีดา
แฟ้ม 2 หํวง ดูราพลาส ตราช๎าง
ไส๎แฟ้ม
กระดาษถํายเอกสาร A4 Double A 80g
เข๎าเลํมเอกสาร

จานวนหน่วย
1
6
1
3
10

ราคาต่อหน่วย
800
50
80
105
60

รวมเป็นเงิน
800
300
80
210
600

รวมเป็นเงิน

2,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ ประมาณการ
(นางสาววราภรณ๑ ทรงเจริญ)
ตาแหนํง คร
7. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

2,000
2,000

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววราภรณ๑ ทรงเจริญ
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุํมบริหารวิชาการ
10. การติดตามประเมินผล
1.

2.

3.

4.

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
ครบทุกมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ร๎อยละ 90 ของแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาโรงเรียนมีการจัดทา
และดาเนินงาน
ร๎อยละ 90 ของข๎อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนมีการจัดระบบและใช๎
ข๎อมูลสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ
ร๎ อ ย ล ะ 9 0 ข อ ง ม า ต ร ฐ า น
การศึกษาโรงเรียนมีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมิน คุณภาพ

วิธีการประเมิน
- การสอบถาม

เครื่องมือประเมิน
- แบบสอบถาม

- การสอบถาม

- แบบสอบถาม

- การสอบถาม
- การประเมิน
- การสังเกต

- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน

- การสอบถาม
- การประเมิน

- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน

ภายใน
5. ร๎อยละ 90 ของผลการประเมิน - การสอบถาม
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก - การประเมิน
โรงเรียนนาไปใช๎วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
6. โรงเรียนมีการจัดทารายงานการ - การสอบถาม
ประเมินคุณภาพภายในประจาปี
การศึกษา

- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน

- แบบสอบถาม

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาครบทุกมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมีการจัดทาและดาเนินงาน
3. ข๎อมูลสารสนเทศโรงเรียนมีการจัดระบบและใช๎ข๎อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
4. มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
5. ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนนาไปใช๎วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง
6. โรงเรียนมีการจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา

ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาววราภรณ๑ ทรงเจริญ)
ตาแหนํง ครู

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารวิชาการ
1. ชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
2. ( / ) กลุ่ม/งาน วิชาการ
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1 (1.1-1.3)
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 1,2,3
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นที่ 1.1
ข๎อที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6
ประเด็นที่ 1.2
ข๎อที่ 1, 2, 3, 4
มาตรฐานที่ 2 ด๎านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.1
ข๎อที่ 3, 5, 6
มาตรฐานที่ 3 ด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 3.1
ข๎อที่ 1,2
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1,2,3
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด๎วยเจตนารมณ๑ตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ได๎บัญญัติวํา “บุคคล ยํอม
มีสิทธิเสมอกันในการับการศึกษาไมํน๎อยกวํา 12 ปี ที่รัฐจะต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมํ เก็บคําใช๎จําย
มีโอกาสได๎รับการศึกษาฟรี 15 ปี หรือเรียนฟรี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ” โดยสนับสนุนตาราในวิชาหลักให๎แกํทุก
โรงเรียน จัดให๎มีชุ ดนักเรียนและอุปกรณ๑การเรียนฟรี และสนับสนุนคําใช๎จํายอื่นๆ เพื่อชดเชยรายการตํางๆ ที่
โรงเรียนเรียกเก็บจากผู๎ปกครอง โดยได๎ดาเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย 15 ปี
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ เป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล ให๎ผู๎เรียน
ได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตั้งแตํชั้นอนุบาล 1 ถึ งชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งประเภทสามัญศึกษาและ
ประเภทอาชีวศึกษา อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมํเสียคําใช๎จําย ตามสิทธิที่กาหนด ไว๎ในรัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเพื่อลดภาระคําใช๎จําย เป็นการบรรเทาความเดือดร๎อนของผู๎ปกครอง
เพื่อสร๎างโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาแกํเด็ก เยาวชน และประชาชนอยํางทั่วถึง มีคุณภาพ และเป็นธรรม
ตามนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล และรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
โดยสนับสนุ น คําเลํ าเรีย น หนั งสือเรียน อุปกรณ๑การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน ซึ่งได๎เริ่มดาเนินการมาตั้งแตํภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 และตํอเนื่องมาถึงปีการศึกษา 2560
รวมถึงได๎เสนอคาของบประมาณเพื่อดาเนินการตํอเนื่องในปีงบประมาณ 2561 แล๎ว การดาเนิ นการโดยใช๎วิธี
ประหยัดงบประมาณ โปรํงใส มีป๓ญหาในทางปฏิบัติน๎อยที่สุด และการมีสํวนรํวมของภาคี 4 ฝ่าย ได๎แกํ ตัวแทนครู
ผู๎ปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ในการตัดสินใจรํวมกัน สาหรับการดาเนินการที่นอกเหนือจาก
เกณฑ๑มาตรฐานการจัดสรรที่กระทรวงได๎กาหนดไว๎
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” จึงได๎จัดทาโครงการเพื่อตอบสนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอยําง
มีคุณภาพขึ้น เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนทุกคนได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยําง เต็มตามศักยภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร๎างโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาแกํเด็ก เยาวชน และประชาชนอยํางทั่วถึง มีคุณภาพ
และเป็นธรรม ตามนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาลและรัฐธรรมนูญ โดยให๎นักเรียนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน โดยไมํเสี ย คํา ใช๎จํ าย ตามรายการที่รัฐ สนับสนุ น ได๎แกํ คํ าเลํ าเรีย น หนังสื อเรียน อุปกรณ๑การเรีย น
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน อยํางเทําเทียมกัน
2.2. เพื่อลดภาระคําใช๎จํายเป็นการบรรเทาความเดือดร๎อนของผู๎ปกครอง
2.3 ผู๎เรียนได๎รับการการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู๎ที่หลักสูตรกาหนด และมีคุณภาพสูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

จัดการศึกษาฟรี 15 ปี ให๎แกํผู๎เรียนที่เป็นนักเรียนโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” จานวน 364
คน มีคุณภาพตามเป้าหมายของโรงเรียน เน๎นพัฒนาทั้งทักษะวิชาการและทักษะกระบวนการคิด ทักษะการ
ทางาน ด๎านอื่นๆให๎ตามสมรรถนะผู๎เรียนทั้ง ๕ ด๎านและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ร๎อยละ 100

3.2 ด้านคุณภาพ

1. ผู๎ปกครองของนักเรียนนักศึกษาสามารถลดภาระคําใช๎จํายในเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามรายการที่
ได๎รับการสนับสนุนจากรัฐ
2. ผู๎เรียนได๎รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู๎ที่หลักสูตรกาหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น
3. การดาเนินโครงการเรียนฟรี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
6. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
ต.ค.61
นางจุฬาลัย
1. วางแผน 1. จัดทาโครงการ
(Plan) 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
สระแก๎ว
3. จัดทาคาสั่งผู๎รับผิดชอบ
1. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
2.
ดาเนินการ
ประด๎วยงานหลัก
(Do)
1.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.2 หนังสือเรียน
1.3 เครื่องแบบนักเรียน
1.4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน ประกอบด๎วยกิจกรรม
ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรม ลูกเสือ–เนตรนารี
- กิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานที่
- จัดบริการสารสนเทศ/ ICT
- การกาหนดผู๎รับผิดชอบ
- จัดสิ่งอานวยความสะดวก
2.
ดาเนินการ สนับสนุน ทรัพยากร กิจกรรมตําง
ตามกาหนดโครงการ
(Do)
(ต่อ)
- กากับ ติดตาม ดูแลอยํางใกล๎ชิด

ต.ค.61–
ก.ย.62

นางจุฬาลัย
สระแก๎ว และ
คณะครูทุกทําน

ต.ค.61–ก.ย.62
ต.ค.61–ก.ย.62
ต.ค.61–ก.ย.62

90,000
80,000
120,000

นางจุฬาลัย สระแก๎ว

ต.ค.61–ก.ย.62

80,000

นางจุฬาลัย สระแก๎ว

ต.ค. 61 –
ก.ย. 62

นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ๑

นางจุฬาลัย สระแก๎ว

นางจุฬาลัย
สระแก๎ว และ
คณะครูทุกทําน

- สารวจการพึงพอใจที่มีตํอกิจกรรม
3.
ตรวจสอบ - ประเมินพฤติกรรมนักเรียนในขณะ
(Check)
รํวมโครงการหรือหลังเสร็จ
โครงการ
- วิเคราะห๑ข๎อมูล
- แปลความหมาย
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการ
ประเมิน
- จัดทารายงานการประเมินโครงการ
4.
ประเมินผล - รวบรวมการดาเนินงานและผลการ
และ
ประเมิน
รายงาน - วิเคราะห๑ตามมาตรฐาน
(Action) - เขียนรายงาน

ที่
1
2
3
4

ต.ค. 61 –
ก.ย. 62

นางจุฬาลัย
สระแก๎ว และ
คณะครูทุกทําน

ต.ค. 61 –
ก.ย. 62

นางจุฬาลัย
สระแก๎ว

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
กลุ่มบริหารวิชาการ
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี-คุณธรรม
80,000
80,000
กิจกรรม ทัศนศึกษา
120,000
120,000
กิจกรรม บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
80,000
80,000
กิจกรรม วิชาการ
90,000
90,000
รวมเป็นเงิน
370,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

7. งบประมาณ

รายการ

เงินอุดหนุน

คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

370,000

370,000

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจุฬาลัย สระแก๎ว
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุํมบริหารวิชาการ
10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

การประเมินและนิเทศ แบบประเมินและแบบนิเทศติดตาม
ติดตาม

2. นักเรียนเป็นคนเกํง เป็นคนดี

- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
- ผลงานนักเรียน ผล
การแขํงทักษะทาง
วิชาการ
-ผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบระดับชาติ
- ผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจการา
รํวมกิจกรรมและ
โครงการ

แบบทดสอบ
แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑
แบบประเมินความพึงพอใจ

3. ครู นักเรียน ชุมชนพึงพอใจ
โครงการของ โรงเรียน

การประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได๎รับการสนับสนุนรายการหนังสือเรียน อุปกรณ๑การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางทั่วถึง และเทําเทียม
2. นักเรียนมีความพร๎อมที่จะเรียน เนื่องจากได๎รับการสนับสนุนหนังสืออุปกรณ๑การเรียน และเครื่องแบบ
นักเรียนครบทุกคน

3. สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนอยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองสมรรถนะของ
ผู๎เรียน และสร๎างคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ครบทุกข๎อ
4. ผู๎ ป กครองนั ก เรี ย นได๎ รั บ การบรรเทาภาระคํ า ครองชี พ ในการสํ ง บุ ต รหลานเข๎ า เรี ย น
พึงพอใจการดาเนินงานตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีของโรงเรียน

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารวิชาการ
1. ชื่อโครงการพัฒนาโรงเรียนในฝ๓นสูํมาตรฐานสากล
2. ( / ) กลุ่ม/งาน วิชาการ
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1.1-1.2,1.4-1.6
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 1,2,3
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นที่ 1.1
ข๎อที่ 1, 2, 3, 4, 5
ประเด็นที่ 1.2
ข๎อที่ 1
มาตรฐานที่ 2 ด๎านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.1
ข๎อที่ 6
มาตรฐานที่ 3 ด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 3.1
ข๎อที่ 1,2
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1,2
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให๎เป็น
หนํวยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย “หนึ่งอาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝ๓น” ไปสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรมและ
สอดคล๎องกับเจตนารมณ๑ของโครงการและเพื่อให๎การดาเนินงานตามนโยบายเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพสํงผลตํอ
คุณภาพโรงเรียนและผู๎เรียนเป็นสาคัญ การสร๎างโรงเรียนในฝ๓ นให๎กระจายอยูํทุกอาเภอเป็นจุดเริ่มต๎นของการ

ปฏิบัติจริงถือเป็นสํวนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาเป็นเครื่องมือที่สํงเสริมให๎เด็กไทยที่ขาดโอกาสให๎ได๎รับการ
พัฒนาคุณภาพ ในโรงเรียนดีมีคุณภาพได๎รับมาตรฐานใกล๎บ๎าน เป็นการขับเคลื่อนพลังป๓ญญา พลังประสบการณ๑
เข๎าสูํโรงเรียนเพื่อให๎สามารถเป็นโรงเรียนที่เติมฝ๓นให๎คนในชนบทหรือมีรายได๎น๎อยทุกคน ได๎รับโอกาสเสมอภาคกัน
ในการให๎บุตรหลานเติบโตขึ้นมามีการศึกษาที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการงานอาชีพที่ดี
เพื่อให๎สนองตํอนโยบาย และสานตํอเจตนารมณ๑ของโครงการ “หนึ่งอาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝ๓น” โรงเรียน
สิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” จึงได๎ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาโรงเรียนในฝ๓นสูํมาตรฐานสากล ขึ้น เพื่อ
มุํงพัฒนาโรงเรียนให๎เป็นโรงเรียนดีใกล๎บ๎าน เป็นต๎นแบบของการปฏิรูปการศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน
ครูและบุคลากร การบริหารจัดการ และโรงเรียนให๎มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน คุณภาพวิชาการและผลงานของโรงเรียนในฝ๓น
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่เน๎นกลยุทธ๑และตอบโจทย๑กิจกรรมของโครงการโรงเรียนในฝ๓น
4. เพื่อพัฒนาและตํอยอดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. เพื่อคงสภาพความยั่งยืนของโรงเรียนในฝ๓น
6. เพื่อให๎ครู ผู๎บริหาร และสถานศึกษา มีและจัดทานวัตกรรม/ผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือBest Practices
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ผู๎บริหาร ครูและบุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” ทุกคน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการฯ ทุกคน ได๎รับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการจัดกิจกรรมตํางๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น
2. ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรที่เข๎ารํวมโครงการฯ ทุกคน ได๎รับการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
และการจัดกิจกรรมตํางๆ ทุกกิจกรรม
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
6. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
ต.ค. 61
ผู๎บริหาร
1. วางแผน 1. ผู๎บริหารทาความเข๎าใจ และชี้แจง
(Plan)
คณะครูให๎ทราบโครงการฯ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร พ.ย.61 –
กลุมํ บริหาร
2.
ดาเนินการ
และผู๎เกี่ยวข๎อง
ส.ค. 62
วิชาการ และ
(Do)
2. จัดทาแผนเพื่อขออนุมัติโครงการ
คณะครูที่เกี่ยวข๎อง
3. ดาเนินการกิจกรรมตาม
กาหนดการ/กิจกรรมในโครงการ
1. แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
ก.ย. 62
กลุํมบริหาร
3.
ตรวจสอบ 2. สังเกตการณ๑การเข๎ารํวมกิจกรรม
วิชาการ และ
(Check) 3. สรุปผลการประเมินกิจกรรม
คณะครูที่เกี่ยวข๎อง
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม
1. นาข๎อมูลจากการทากิจกรรมมา
ก.ย. 62
กลุํมบริหาร
4.
ประเมินผล
ประชุมปรึกษาหาแนวทางแก๎ไข
วิชาการ และ
และ
พัฒนางานตํอไป
คณะครูที่เกี่ยวข๎อง
รายงาน
2. จัดเตรียมทาแผนงานและ
(Action)
โครงการฯ ในปีการศึกษาตํอไป
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนในฝ๓นสูํมาตรฐานสากล
กลุ่มบริหารวิชาการ
ที่
รายการ
1 งบประมาณทั้งสิ้น 30,000บาท จาก สพม.5
รวมเป็นเงิน

จานวนหน่วย

ราคาต่อหน่วย

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)

รวมเป็นเงิน
30,000

ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”
7. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

30,000

30,000

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจุฬาลัย สระแก๎ว
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุํมบริหารวิชาการ
10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

1. ความพึงพอใจของนักเรียน
สังเกต
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ผลสอบ
O-NET สูงขึ้น
๓. ครู ผู๎บริหาร และโรงเรียนมี
สอบถาม

เครื่องมือประเมิน

- แบบประเมิน
- ข๎อสอบ
- ผลงานนวัตกรรม/Best Practices

นวัตกรรม/ผลงานปฏิบัติที่เป็น
เลิศ หรือBest Practices

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู๎เรียน ครูและบุคลากร ผู๎บริหารมีคุณภาพวิชาการและผลงานของโรงเรียนในฝ๓น
2. คุณภาพของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่เน๎นกลยุทธ๑และตอบโจทย๑กิจกรรมของโครงการโรงเรียนในฝ๓น
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนสูงขึ้น
5. โรงเรียนเป็นโรงเรียนในฝ๓นที่มีความยั่งยืน

6. ครู ผู๎บริหาร และสถานศึกษา มีนวัตกรรม หรือ Best Practices

ลงชื่อ............................................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ............................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”
ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562

กลุ่มบริหารวิชาการ
1. ชื่อโครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ
2. ( / ) กลุ่ม/ งานวิชาการ
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1, 2, 3, 4, 5
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 1, 2, 3, 5
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นที่ 1.1
ข๎อที่ 1, 2, 3, 4, 5
ประเด็นที่ 1.2
ข๎อที่ 1, 2, 3, 4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.6
ประเด็นที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1, 2, 3
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กลุํมบริหารงานวิชาการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” มีนโยบายมุํงให๎กลุํมสาระการเรียนรู๎
ทุกกลุํมสาระจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ มีคุณธรรม จริยธรรม สํงเสริมให๎เข๎ารํวม
กิจกรรมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล๎อม สํงเสริมให๎นักเรียนบาเพ็ญประโยชน๑ตํอสังคม มีศักยภาพด๎านการอําน คิด
วิเคราะห๑ และเขียนสื่อความ มุํงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ อยูํในระดับดี ตามเกณฑ๑
มาตรฐานสากล มี ผ ลการทดสอบระดั บ ชาติ ทุก กลุํ มสาระอยูํ ใ นระดั บดี กลุํ ม บริห ารงานวิ ช าการจึ ง เห็ น ควร
ดาเนินการนิเทศติดตามการบริหารจัดการในชั้นเรีย น การพัฒนาการเรียนการสอนอิงมาตรฐาน การพัฒนาการ
อํานคิดวิเคราะห๑เขียนของผู๎เรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน จัดกิจกรรมแขํงขันทักษะวิชาการ
และพัฒนาบุคลากรครูให๎มีความสามารถในการจัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนการสอนให๎ได๎มาตรฐาน เพื่อสํงเสริม
นักเรียนให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามนโยบายของโรงเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ให๎สูงขึ้นตํอไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผู๎เรียนผํานคุณลักษณะอันพึงประสงค๑และมีจิตสาธารณะ อาสาพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน๑
2.2 ผู๎เรียนมีทักษะในการอําน คิด วิเคราะห๑ และเขียนสื่อความในระดับดี และดีเยี่ยม
2.3 ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูํระดับดีทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
2.4 ผู๎เรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติอยูํในระดับดี

2.5 เพื่อเพิ่มศักยภาพครู องค๑กรตามโครงสร๎าง การบริหารงานให๎เป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎
2.6 เพือ่ พัฒนางานวิชาการสูํระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ผู๎เรียนผํานคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และ
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ๑แข็งแรงทุกคน และมีจิตสาธารณะ อาสาพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน๑
ร๎อยละ 100
2. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูํในระดับ 2.75 ทุกกลุมํ สาระการเรียนรู๎ สูงกวําร๎อยละ 65 ขึ้นไป
3. ผู๎เรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ร๎อยละ 90 ขึ้นไป
4. ผู๎เรียนที่ผํานการอําน คิด วิเคราะห๑ และเขียน ร๎อยละ 90 ขึ้นไป
5. ผู๎เรียนที่มีทักษะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ร๎อยละ 95 ขึ้นไป
6. คําเฉลี่ยผลการเรียนระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้น
7. ผู๎เรียนที่ได๎รบั รางวัลร๎อยละ 75 ขึ้นไป ของผู๎เข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
8. ผู๎เรียนที่มีความพึงพอใจตํอแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาระดับมากขึ้นไป ร๎อยละ 85 ขึ้นไป
9. ผู๎เรียนที่สามารถวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ สรุปความรวบยอด คิดอยํางเป็นระบบและมีความคิดแบบ
องค๑รวม ร๎อยละ 80 ขึ้นไป
10. ครูที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพร๎อยละ 95 ขึ้นไป
11. ร๎อยละ 95 ขึ้นไปของผู๎เรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน
12. ครูที่มีรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเน๎นผู๎เรียน
เป็นสาคัญ ร๎อยละ 90 ขึ้นไป
13. ครูที่มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ และนาผลไปใช๎พัฒนาผู๎เรียนร๎อยละ 95 ขึ้นไป
14. ผู๎เรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมและพัฒนาสิ่งแวดล๎อมพัฒนาสถานศึกษา และท๎องถิ่น ร๎อยละ 95 ขึ้นไป
15. ผู๎เรียนที่มีความสนใจเข๎ารํวม กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา ทั้งในและนอกหลักสูตร ร๎อยละ 90 ขึ้นไป
16. ผู๎เรียนมีความพึงพอใจตํอการเข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ทั้งใน
และนอกหลักสูตร ร๎อยละ 90 ขึ้นไป
17. ครูที่มีศักยภาพในการใช๎เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาการเรียนรู๎ระดับมากขึ้นไป ร๎อยละ 90 ขึ้นไป
18. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ผํานเกณฑ๑การประเมินตามมาตรฐานที่กาหนด
19. จานวนผู๎เรียนที่ได๎รับการสอนเสริมทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ คิดเป็นร๎อยละ 100
20. ผู๎เรียนที่มีทักษะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ร๎อยละ 95 ขึ้นไป
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ๑แข็งแรงทุกคน

2. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.75 ของแตํละวิชาและทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ร๎อยละ 65 ขึ้นไป
มีคุณภาพตามจุดเน๎น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. ผู๎เรียนมีศักยภาพด๎านการคิด วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ และมีความรู๎ ได๎มาตรฐานสากล
4. ผู๎เรียนมีผลการสอบรวบยอดระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น
5. เพิ่มศักยภาพครู องค๑กรตามโครงสร๎าง การบริหารงานให๎เป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎
6. พัฒนางานวิชาการสูํระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ผํานเกณฑ๑การประเมิน
ในระดับดี และดีมากทุกมาตรฐาน
7. ผู๎เรียนได๎รบั การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด๎านตําง ๆ ใน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ อยํางเพียงพอ และเหมาะสม

4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
6. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน 1. ประชุมคณะกรรมบริหารวิชาการ
7 - 11
กลุํมงานวิชาการ
(Plan)
ทุกทํานวางแผนงานและประเมิน
ก.ย. 62
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ
2562
2. มอบหมายความรับผิดชอบการ
เขียนงบประมาณ
3. ดาเนินการตามรายละเอียดของ
แตํละกิจกรรม
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
5,955
นางสาววราภรณ๑
1 ต.ค. 61 ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสานักงานกลุํม
ทรงเจริญ
30 ก.ย. 62
(Do)
บริหารงานวิชาการ
กิจกรรมที่ 2 งานทะเบียนวัดผล
41,390
นางสาวสุมนพัสร๑
1 ต.ค. 61 ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
ป้องกัน
30 ก.ย. 62
เรียนรู๎
กิจกรรมที่ 3 รับนักเรียนและ
4,000
นางสาวสุกัญญา
1 ต.ค. 61 ทะเบียนนักเรียน
เอมพันธุ๑
30 ก.ย. 62
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาหลักสูตร
1,095
นางสาวอัจฉรา
1 ต.ค. 61 วรรณ กองสุผล
30 ก.ย. 62
กิจกรรมที่ 5 วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 1 ต.ค. 61 1,000
นางสาวคณิตา
การศึกษา
จันทวงษ๑
30 ก.ย. 62

ขั้นตอน

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
นางสาวอัจฉราวรรณ
กิจกรรมที่ 6 พัฒนากระบวนการ
20,000
1 ต.ค. 61 กองสุผล
เรียนรู๎
30 ก.ย. 62
กิจกรรมที่ 7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
2,450
นางจุฬาลัย
1 ต.ค. 61 O-NET
สระแก๎ว
30 ก.ย. 62
กิจกรรมที่ 8 สํงเสริมความเป็นเลิศ 1 ต.ค. 61 60,000
นางจุฬาลัย
สระแก๎ว
30 ก.ย. 62
กิจกรรมที่ 9 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และ 1 ต.ค. 61 5,000
นางสาววราภรณ๑
ห๎องสมุด
ทรงเจริญ
30 ก.ย. 62
กิจกรรมที่ 10 พัฒนาสื่อและ
240
จําสิบเอกไพโรจน๑
1 ต.ค. 61 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
อิ่มสาอางค๑
30 ก.ย. 62
ศึกษา
กิจกรรมที่ 11 นิเทศการศึกษา
1,525
นางคานึง
1 ต.ค. 61 อินทร๑พยุง
30 ก.ย. 62
กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

6. วิธีดาเนินการ (ตํอ)
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

- แบบประเมินประเมินคุณลักษณะ
3.
ตรวจสอบ อันพึงประสงค๑
(Check) - แบบประเมินกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน๑
(ตํอ)
- แบบประเมิน ทักษะการอําน คิด
วิเคราะห๑ และเขียนสื่อความ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ผลการทดสอบวัดผลระดับชาติ
- ผลการแขํงขันระดับตําง ๆ ของ
นักเรียนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบประเมินผลผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1 ส.ค. 62 –
กลุมํ งานวิชาการ
30 ก.ย. 62

4.
- สถิติการประเมินกิจกรรมแตํละ
ประเมินผล กิจกรรม
และ
- สรุปรายงานโครงการ
รายงาน
(Action)

1 ส.ค. 62 –
30 ก.ย. 62

-

กลุํมงานวิชาการ

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
ชื่อกิจกรรมที่ 1 พัฒนาสานักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ที่
รายการ
1. กระดาษ A4 Double A 80g
2 หมึกเครื่องพิมพ๑ Canon G2000
(ดา,แดง,น้าเงิน,เหลือง)
3 แฟ้มปกหนังตราช๎าง 3" 120F A4
4 คําซํอมบารุงอุปกรณ๑สานักงาน

จานวนหน่วย
5 รีม
8 ขวด

ราคาต่อหน่วย
105
390

3 อัน
1

95
2,000

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
550
3,120
285
2,000
5,955

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาววราภรณ๑ ทรงเจริญ)
ตาแหนํง ครู
ชื่อกิจกรรมที่ 2 งานทะเบียนวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
กระดาษถํายเอกสาร A4 Double A 80g
กระดาษถํายเอกสาร A4 70g
กระดาษทาปก A4
150g( สีฟ้า สีชมพู)
กระดาษโฟโต๎ A4150g
หมึกHP LaserJet (78A)
ลวดเย็บกระดาษเบอร๑ 10(กลํองใหญ๐)
กระดาษการ๑ดขาว A4 180g
กระดาษคาตอบ 60 ข๎อ

จานวนหนํวย
10 รีม
250 รีม
4 หํอ
2 หํอ
2 กลํอง
2 กลํอง
5 หํอ
50 หํอ

ราคาตํอหนํวย
105
95
125
150
3000
150
95
18

รวมเป็นเงิน
1,050
23,750
500
300
6000
300
475
900

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

กระดาษ ต2ก
20 หํอ
คลิปหนีบดา เบอร๑ 108
2 กลํอง
คลิปหนีบดา เบอร๑ 109
2 กลํอง
คลิปหนีบดา เบอร๑ 110
2 กลํอง
ลวดเสียบกระดาษ
เบอร๑ 1
1 กระปุกใหญํ
ปากกาหมึกซืม ขนาด 0.5(ดา)
4 ด๎าม
กาวแทํง UHU
3 แทํง
กาวลาเท็กซ๑ 32 ออนซ๑
1 กระปุก
ซองขาวครุฑ
3 มัด
ซองน้าตาล ขยายข๎าง A4
1 มัด
สติ๊กเกอร๑ใส A4
2 หํอ
สติ๊กเกอร๑ขาวด๎าน
A4
2 หํอ
ซองพลาสติกใส ขนาด A4
2 หํอ
แสตมป์
50 ดวง
ตะกร๎าพลาสติก
12 อัน
เชือกฝ้าย(ขาวแดง)
10 ม๎วน
ซองพลาสติก แบบมีฝาปิดขนาด F4 ขยายข๎าง
80 ซอง
ถํายเอกสาร ปพ.1
1
รวมเป็นเงิน

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวสุมนพัสร๑ ป้องกัน)
ตาแหนํง ครูชานาญการ

65
80
60
50
150
30
65
55
40
195
175
125
175
3
45
24
29
2,000

1300
160
120
100
150
120
195
55
120
195
350
250
350
150
540
240
2320
2,000
41,390

ชื่อกิจกรรมที่ 3 รับนักเรียนและทะเบียนนักเรียน
ที่
1.
2
3
4
5

รายการ
จานวนหน่วย
กระดาษถํายเอกสาร A4 70g
10 รีม
กระดาษทาปก A4
150g( สีฟ้า สีชมพู)
4 หํอ
ลวดเสียบกระดาษ
เบอร๑ 1
1 กระปุกใหญํ
ตะแกรงใสํเอกสาร
2 อัน
หมึกเติมเครื่องพิมพ๑ Canon mp280
7 ขวด
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
95
125
160
145
300

รวมเป็นเงิน
950
500
160
290
2,100
4,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ๑)
ตาแหนํง ครู

ที่
1
2
3

ชื่อกิจกรรมที่ 4 พัฒนาหลักสูตร
รายการ
จานวนหน่วย
กระดาษถํายเอกสาร A4 70g
5 รีม
คลิปหนีบดา เบอร๑ 109
2 กลํอง
คําถํายเอกสาร/เข๎าเลํม
1 เลํม
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
95
60
500

รวมเป็นเงิน
475
120
500
1,095

ลงชื่อ.....................................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
ตาแหนํง ครูชานาญการพิเศษ
ชื่อกิจกรรมที่ 5 วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5

รายการ
กระดาษถํายเอกสาร A4 70g
คลิปหนีบดา เบอร๑ 109
หมึกเติมเครื่องพิมพ๑ Canon mp280
แฟ้มปกหนังตราช๎าง 3" 120F A4
ลวดเสียบกระดาษ
เบอร๑ 1

จานวนหน่วย
1 รีม
1 กลํอง
2 ขวด
2 อัน
1 กระปุกเล็ก

ราคาต่อหน่วย
95
60
300
95
55

รวมเป็นเงิน
95
60
600
190
55

รวมเป็นเงิน

1,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวคณิตา จันทวงษ๑)
ตาแหนํง ครูชานาญการ
ชื่อกิจกรรมที่ 6 พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
1 คําเอกสารประกอบฝึกอบรมพัฒนา
40
2 คําอาหาร 2 วัน( 2อาหาร +4 อาหารวําง)
40
3 คําตอบแทนวิทยาการ (ชม.ละ 600)
12
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
200
240
600

รวมเป็นเงิน
3,200
9,600
7,200
20,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
ตาแหนํง ครูชานาญการพิเศษ
ชื่อกิจกรรมที่ 7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
1. กระดาษถํายเอกสาร A4 Double A 70g
25 รีม
2. คําตอบแทนวิทยากร (ใช๎เงินเรียนฟรี 15 ปี)
1
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
95
40,000

รวมเป็นเงิน
2,450
40,000
2,450

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียน
ชื่อกิจกรรมที่ 8 ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ที่
รายการ
1 คําวัสดุอุปกรณ๑ฝึกซ๎อม
2 คําเดินทาง-ที่พัก
3 เบี้ยเลี้ยงผู๎รํวมการแขํงขัน

จานวนหน่วย
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
-

รวมเป็นเงิน
30,000
25,000
5,000
60,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียน

ชื่อกิจกรรมที่ 9 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
1. กระดาษถํายเอกสาร A4 Double A 80g
5 รีม
2 หนังสืออํานเพิ่มเติม
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
105
2,450

รวมเป็นเงิน
550
4,450
5,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาววราภรณ๑ ทรงเจริญ)
ตาแหนํง ครู

ชื่อกิจกรรมที่ 10 พัฒนาสื่อและนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่
รายการ
1 ปากกาไวท๑บอร๑ด

จานวนหน่วย
12

ราคาต่อหน่วย
20

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
240
240

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(จําสิบเอกไพโรจน๑ อิ่มสาอางค๑)
ตาแหนํง ครูชานาญการพิเศษ

ที่

รายการ

ชื่อกิจกรรมที่ 11 นิเทศการศึกษา
จานวนหน่วย

ราคาต่อหน่วย

รวมเป็นเงิน

1
2
3
4
5

กระดาษถํายเอกสาร A4 Double A 80g
กระดาษโฟโต๎ A4150g
กระดาษการ๑ดสี A4 สีชมพู /150 g
แฟ้มปกหนังตราช๎าง 3" 120F A4
ตะแกรงใสํเอกสาร
3 ชั้น
รวมเป็นเงิน

5 รีม
1 หํอ
1 หํอ
5 แฟ้ม
1 อัน

105
180
125
95
195

550
180
125
475
195
1,525

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางคานึง อินทร๑พยุง)
ตาแหนํง ครูชานาญการพิเศษ

7. งบประมาณ

รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

40,000
142,655

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจุฬาลัย สระแก๎ว
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุํมบริหารวิชาการ
10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร๎อยละของผู๎เรียนที่ผํานการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑ระดับดีและดีเยี่ยม
2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่ผํานกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑

วิธีการประเมิน
ครูประจาวิชาประเมินตาม
เกณฑ๑

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมิน

ครูที่ปรึกษาประเมิน
ตามเกณฑ๑

แบบประเมิน

3. ร๎อยละผู๎เรียนที่ผํานการประเมิน
ทักษะการอําน คิด วิเคราะห๑
และเขียนสื่อความ
4. ร๎อยละของผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยูํระดับดี
5. ร๎อยละของผู๎เรียนมีผลการ
ทดสอบรวบยอดระดับชาติอยูํใน
ระดับดี
6. กลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระ
มีการจัดแขํงขันทักษะวิชาการทั้ง
ในโรงเรียนและรํวมกับหนํวยงาน
อื่น ๆ

ครูประจาวิชาประเมินตาม
เกณฑ๑

แบบประเมิน

ครูประจาวิชาประเมินตาม
เกณฑ๑
การทดสอบ o-net ของ
นักเรียน ม.3 และ ม.6

แบบทดสอบ

7. นักเรียนที่เข๎าแขํงขันทักษะ
ทางวิชาการมีผลการแขํงขันชนะ
ระดับจังหวัด ระดับเขตและ
ระดับประเทศ

ดูจากผลการแขํงขันระดับ ตําง ๆ รายงานสรุปผลการแขํงขันของ
ของนักเรียนจากกลุํมสาระการ กลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกกลุํม
เรียนรู๎ทุกกลุํม
สาระการเรียนรู๎
สาระการเรียนรู๎

การทดสอบo-net

ดูจากผลการแขํงขันระดับตําง ๆ รายงานสรุปผลการแขํงขันของ
ของนักเรียนจากกลุํมสาระการ กลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกกลุํม
เรียนรู๎ทุกกลุํม
สาระการเรียนรู๎
สาระการเรียนรู๎

10. การติดตามประเมินผล (ตํอ)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8. กิจกรรมห๎องสมุดมีชีวิต/ กิจกรรม
8 กลุํมสาระการเรียนรู๎
9. ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่ผํานเกณฑ๑การ
ประเมินตามมาตรฐานที่กาหนด

วิธีการประเมิน
วัดจากการประเมินผล

เครื่องมือประเมิน
รายงานผล

ประเมินผลตามมาตรฐานและ
ประเด็นการพิจารณาที่กาหนด
เกณฑ๑มาตรฐานไว๎

- แบบประเมิน
- แบบฟอร๑มการกรอกข๎อมูล
สารสนเทศ

10. นักเรียนได๎ประสบการณ๑ตรง
จากแหลํงเรียนรู๎ภายนอก
สถานศึกษามากกวํา
ร๎อยละ 95
11. มีรายงานการประเมินจากกลุํม
สาระการเรียนรู๎

วัดจากความพึงพอใจ

รายงานสรุปผลการจัดงาน

12. มีการประเมินกิจกรรมตาม
โครงการ

รวบรวมรายงานการประเมินจาก สรุปรายงานตําง ๆ
กลุํม
สาระการเรียนรู๎
รวบรวมรายงานการประเมินจาก สรุปรายงานตําง ๆ
กลุํม
สาระการเรียนรู๎

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และ
มีสุขภาพ อนามัยสมบูรณ๑แข็งแรงทุกคน
11.2 ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.75 ของแตํละวิชาและทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ร๎อยละ 65
ขึ้นไปมีคุณภาพตามจุดเน๎น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
11.3 ผู๎เรียนมีศกั ยภาพด๎านการคิด วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ และมีความรู๎ ได๎มาตรฐานสากล
11.4 ผู๎เรียนมีผลการสอบรวบยอดระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น
11.5 เพิ่มศักยภาพครู องค๑กรตามโครงสร๎าง การบริหารงานให๎เป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎
11.6 พัฒนางานวิชาการสูํระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ผํานเกณฑ๑การ
ประเมินในระดับดี และดีมากทุกมาตรฐาน
11.7 ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด๎านตําง ๆ ใน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ อยํางเพียงพอ และ
เหมาะสม
ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุ มัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารวิชาการ
1. ชื่อโครงการ ห๎องเรียนพิเศษ
2. ( / ) กลุ่ม/งาน วิชาการ
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1 (1.1-1.3)
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 1,2
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นที่ 1.1
ข๎อที่ 1, 2, 3, 4, 5
มาตรฐานที่ 2 ด๎านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.1
ข๎อที่ 2, 3
มาตรฐานที่ 3 ด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 3.1
ข๎อที่ 1,2
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1
5. ลักษณะโครงการ ( / )ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
1. หลักการและเหตุผล
ป๓ จ จุ บั น วิ ท ยาการทางด๎ า นวิ ท ยาศาสตร๑ คณิ ต ศาสตร๑ เทคโนโลยี และภาษาตํ า งประเทศมี ค วาม
เจริญก๎าวหน๎าขึ้นเป็นลาดับโดยเฉพาะการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1-ม.6) ซึ่งสาขาวิชานี้จัดเป็น
พื้นฐานของการศึกษาทุกแขนงในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่ง
เป็นชั้นที่เป็นจุดเชื่อมตํอของการพัฒนาเด็กสูํวัยแหํงการเรียนรู๎และการศึกษาเพื่อตัดสินอนาคตในการเรียนตํอใน
ระดับที่สูงขึ้น และเป็นระดับชั้นที่ค๎นพบความสามารถ ความถนัดของตนเอง แตํป๓ญหาทางด๎านการจัดการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ เทคโนโลยี และภาษาตํางประเทศ ในประเทศไทย ตั้งแตํอดีต จนถึง
ป๓จจุบันนั้นประสบป๓ญหามาโดยตลอด
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”โดยทํานผู๎อานวยการจึงได๎มีนโยบายในการแก๎ป๓ญหาดั งกลําว
โดยการเปิดโครงการห๎ องเรีย นพิเศษวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ เทคโนโลยี และภาษาตํางประเทศ ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ เทคโนโลยี และภาษาตํางประเทศให๎สูงขึ้น โดย
เปิดรับสมัครนักเรียนรุํนแรกในปีการศึกษา 2560 จานวน 2 ห๎องเรียน ประกอบด๎วย ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปี
ที่ 1จานวน 1 ห๎องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4 จานวน 1 ห๎องเรียน และปีการศึกษา 2561จานวน
1 ห๎องเรียน ประกอบด๎วย ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1จานวน 1 ห๎องเรียน และในปีการศึกษา 2562 คาดวํา
จะมีจ านวน 2 ห๎ องเรี ย น ประกอบด๎ว ย ระดับ ชั้นมัธ ยมศึก ษาศึกษาปีที่ 1จานวน 1 ห๎ องเรียน และระดับชั้ น
มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4 จานวน 1 ห๎องเรียน
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพด๎าน วิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑เทคโนโลยี
และภาษาตํางประเทศ
2. เพื่อให๎นักเรียนสามารถพัฒนาตนให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ สามารถคิดวิเคราะห๑และแก๎ป๓ญหาได๎
3. พัฒนาศักยภาพทางความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นประโยชน๑ตํอการตัดสินใจ
ในการศึกษาตํอ หรือการประกอบอาชีพและสามารถนาความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
4. เพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร๑ คณิ ต ศาสตร๑ เ ทคโนโลยี และ
ภาษาตํางประเทศให๎สูงขึ้น
3. เป้าหมายของโครงการ
3.1ด้านปริมาณ
1. ปีการศึกษา 2561นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1 ห๎องเรียน
2. ปีการศึกษา 2562นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จานวน 2 ห๎องเรียน
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนมีความรู๎ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพด๎าน วิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑เทคโนโลยี และ
ภาษาตํางประเทศสามารถศักยภาพทางความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ อยํางเป็นประโยชน๑ตํอการ
ตัดสินใจในการศึกษาตํอ หรือการประกอบอาชีพและสามารถนาความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ“ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ1ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
6.วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ 1. ประชุมฝ่ายบริหาร และผู๎เกี่ยวข๎องเพื่อ
ต.ค. 61
ฝ่ายบริหาร
(P)
วางแผนการดาเนินงาน
2. ผู๎บริหารทาความเข๎าใจ และชี้แจงคณะ
ครูให๎ทราบโครงการฯ
2. ขั้นดาเนินการ 1. ผู๎รับผิดชอบโครงการชี้แจงแนวปฏิบัติ
- รองผู๎อานวยการ
(D)
แกํคณะครู
ตลอดปีการศึกษา - กลุํมบริหารวิชาการ
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนา
- คณะครู
ศักยภาพนักเรียน
- นักเรียน

3. ขั้นตรวจสอบ
และประเมินผล
(C)
4. ขั้นแก๎ไข
ปรับปรุง (A)

- สอนเสริมใน4 กลุํมสาระฯหลัก (ม.1)
และ 5 กลุํมสาระฯหลัก(ม.4)
- ทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎
- คํายวิชาการ
- สอนเสริมวิชาคอมพิวเตอร๑/
ภาษาตํางประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
2. สังเกตการณ๑การเข๎ารํวมกิจกรรม
3. สรุปผลการประเมินกิจกรรม
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม
1. ผู๎บริหารและคณะครูรํวมกันประชุม
หลังเสร็จสิ้นโครงการ (AAR)
2. นาข๎อมูลจากการทากิจกรรมมาประชุม
ปรึกษาหาแนวทางแก๎ไขพัฒนางานตํอไป
3. จัดเตรียมทาแผนงานและโครงการฯ ใน
ปีการศึกษาตํอไป

ตลอดปีการศึกษา ผู๎บริหารและคณะครู

ภาคเรียนที่ 1
ก.ย. 61
ภาคเรียนที่ 2
มี.ค. 62

ผู๎บริหารและคณะครู

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียนพิเศษ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 สอนเสริมใน 4 กลุ่มสาระฯ หลัก (ม.1) และ 5 กลุ่มสาระฯหลัก (ม.4)
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
1 กระดาษ A4
20
100
2,000
รวมเป็นเงิน
2,000

ที่
1
3
4
5

ที่

กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
คําจ๎างเหมารถ
1 คัน
10,000
คําอาหารกลางวัน 60 คน x 80 บาท
คําอาหารวําง 60 คน x 30 บาท x2 มื้อ
คําเอกสาร
60
10
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
10,000
4,800
3,600
600
19,000

กิจกรรมที่ 3 ค่ายวิชาการ (บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิต ภาษาต่างประเทศ)
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

1
2
3
4
5
6

คําตอบแทนวิทยากร (เหมารวม)
คําจ๎างเหมารถ
คําอาหารกลางวัน 60 คน x 80 บาท
คําอาหารวําง 60 คน x 30 บาท x2 มื้อ
คําเอกสาร
คําวัสดุอื่นๆ ที่ใช๎ในการจัดกิจกรรม
รวมเป็นเงิน

10,000
20,000

60

100

10,000
20,000
4,800
3,600
6,000
1,000
45,400

7. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

66,400

รวมเป็นเงิน

66,400

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจุฬาลัย สระแก๎ว
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุํมบริหารวิชาการ

10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัด
1. นั กเรีย นมีความรู๎ ความสามารถ และพัฒ นา สังเกต
ศักยภาพด๎านวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑เทคโนโลยี
และภาษาตํางประเทศ
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสอบ
วิ ท ยาศาสตร๑ คณิ ต ศาสตร๑ เทคโนโ ลยี และ
ภาษาตํางประเทศให๎สูงขึ้น

เครื่องมือที่ใช้ในการวัด
- แบบประเมิน

- ข๎อสอบ

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความรู๎ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพด๎านวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑เทคโนโลยี และ
ภาษาตํางประเทศ
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑เทคโนโลยี และ
ภาษาตํางประเทศให๎สูงขึ้น

ลงชื่อ................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชือ่ ................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชือ่ ................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหาร วิชาการ
1. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. ( ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1 , 2 , 3 , 4 และข๎อที่ 5
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 1 , 2 , 3 , 4 และข๎อที่ 5
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นที่ 1 ข๎อที่ 2
ประเด็นที่ 2 ข๎อที่ 3 และข๎อที่ 4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.1 และ 2.2
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 3.3 , 3.4 และ 3.5
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1 และข๎อที่ 3
5. ลักษณะโครงการ ( ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โรงเรี ย นเป็ น สถานที่ในการผลิ ตพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติ เป็นแหลํ งการเรียนรู๎ พัฒนาทางด๎าน
สติป๓ญญา ทางด๎านรํางกาย ทางด๎านอารมณ๑ และทางด๎านสังคม ในสังคมป๓จจุบันมีความเจริญและพัฒนาทางด๎าน
เทคโนโลยีมากมาย การพัฒนาด๎านจิตใจ คุณธรรมและจริยธรรมยังมีน๎อย ดังนั้น โรงเรียนจึงได๎จัดการเรียนการ
สอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ และกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเป็นการปลูกฝ๓งคุณธรรมจริยธรรมให๎เกิดกับนักเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู๎ในโรงเรียนได๎อยํางมีความสุข เมื่อ
นักเรีย นมีคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล๎ ว จะทาให๎ ผลการเรียนดีขึ้น และบรรลุตามจุดมุํงหมายของ
หลักสูตรการศึกษาแหํงชาติที่วํานักเรียนเป็นผู๎ที่ดี เกํง มีสุข และดารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข เป็นพลเมือง
ที่มีคุณภาพของประเทศชาติตํอไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักเรียนเกิดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน๎าที่ของตนเอง
2. เพื่อสํงเสริมความสามัคคีในหมูํคณะ
3. เพื่อสํงเสริมพัฒนาการทั้งทางด๎านรํางกาย อารมณ๑ สังคม และสติป๓ญญา
4. เพื่อสํงเสริมศักยภาพและความคิดสร๎างสรรค๑
5. เพื่อปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและดารงชีวติ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. นักเรียนร๎อยละ 100 เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
2. นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 มีทักษะในการทางาน และสามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎
3.2 ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนมีความรู๎ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคีและสามารถทางาน
รํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข
2. นักเรียนความรู๎พื้นฐานในการประกอบอาชีพ และสามารถดารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข

4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5.ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
6.วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน 4. ประชุมคณะกรรมทุกทํานวางแผน
1 ต.ค. 61 –
นางสาวสุกัญญา
(Plan) งานและประเมินแผนปฏิบัติการ
30 ก.ย. 62
เอมพันธุ๑
ปีงบประมาณ 2562
5. มอบหมายความรับผิดชอบการเขียน
งบประมาณ
3. ดาเนินการตามรายละเอียดของแตํ
ละกิจกรรม
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 แตํงตั้งครูที่ปรึกษา
1 ต.ค. 61 –
200
นางสาวสุกัญญา
(Do
30 ก.ย. 62
เอมพันธุ๑
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแนะแนว
1 ต.ค. 61 –
200
นางสาวสุกัญญา
30 ก.ย. 62
เอมพันธุ๑
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมชุมนุม
1 ต.ค. 61 –
200
นางสาวสุกัญญา
30 ก.ย. 62
เอมพันธุ๑
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
1 ต.ค. 61 –
200
นางสาวสุกัญญา
สาธารณประโยชน๑
30 ก.ย. 62
เอมพันธุ๑
กิจกรรมที่ 5 การเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ 1 ต.ค. 61 –
80,000
กิจการนักเรียน
เนตรนารี
30 ก.ย. 62
3.
1. ตรวจสอบการดาเนิน งานให๎ เป็นไป 1 พ.ย. 61 –
นางสาวสุกัญญา
ตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่กาหนด
30 ก.ย. 62
เอมพันธุ๑
(Check) 2. ตรวจสอบการดาเนิน งานให๎ เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วํางไว๎
3. ติดตามตรวจสอบโดยใช๎แบบประเมิน
ที่ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค๑ แ ละบรรลุ
เป้าหมาย
4. ถ๎ า มี ป๓ ญ หาหรื อ อุ ป สรรคให๎ เ ตรี ย ม
ดาเนินการแก๎ไข

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

4.
1. สถิติการประเมินกิจกรรมแตํละ
ประเมินผล กิจกรรม
และ
2. สรุปรายงานโครงการ
รายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1 ต.ค. 61 –
200
นางสาวสุกัญญา
30 ก.ย. 62
เอมพันธุ๑

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน
ชื่อกิจกรรมที่ 1 แตํงตั้งครูที่ปรึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2562
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
1 คําเอกสาร (กระดาษทาแผํนใบงานกิจกรรม)
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย

รวมเป็นเงิน
200
200

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ๑)
ตาแหนํง ครู

ชื่อกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแนะแนว
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ๑)
ตาแหนํง ครู
ภาคเรียนที่ 1/2562
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
1 คําเอกสาร (กระดาษทาแผํนใบงานกิจกรรม)
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ

รวมเป็นเงิน
200
200

(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ๑)
ตาแหนํง ครู

ชื่อกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมชุมนุม
ภาคเรียนที่ 1/2562
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
1 คําเอกสาร (กระดาษทาแผํนใบงานกิจกรรม)
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย

รวมเป็นเงิน
200
200

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ๑)
ตาแหนํง ครู
ชื่อกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑

ภาคเรียนที่ 1/2562
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
1 คําเอกสาร (กระดาษทาแผํนใบงานกิจกรรม)
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย

รวมเป็นเงิน
200
200

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ๑)
ตาแหนํง ครู
ชื่อกิจกรรมที่ 5 การเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

ที่
รายการ
1 เข๎าคํายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
รวมเป็นเงิน

ภาคเรียนที่ 2/2561
จานวนหน่วย

ราคาต่อหน่วย

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ

รวมเป็นเงิน
80,000
80,000

(นายสุริยา คชอินทร๑)
ตาแหนํง ครูผู๎ชวํ ย
ตาแหนํง ครูผู๎ชํวย

ชื่อกิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดาเนินกิจกรรม

ที่
รายการ
1 คําเอกสาร (รูปเลํมรายงานกิจกรรม)
รวมเป็นเงิน

ภาคเรียนที่ 1/2562
จานวนหน่วย

ราคาต่อหน่วย

รวมเป็นเงิน
200
200

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ๑)
ตาแหนํง ครู
7.งบประมาณ
รายการ
คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

1,000

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ๑
9.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”
10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

1,000

เครื่องมือประเมิน

1. นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน
2. นักเรียนมีความรู๎ มีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค๑ มีความรับผิดชอบ
มีความสามัคคีและสามารถทางาน
รํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข
๓. นักเรียนความรู๎พื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ และสามารถ
ดารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข

นักเรียนร๎อยละ 100 เข๎ารํวมกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน
นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ผําน
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน

สมุดประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
สมุดประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน

นักเรียนร๎อยละ 90 มีความสุข
มีทักษะในการดาเนินชีวิต และสามารถ
ดารงตนอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข

การสังเกต
การสัมภาษณ๑
แบบประเมินความพึง
พอใจ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน๎าที่ของตนเอง
2. นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมูํคณะ
3. นักเรียนได๎รับการพัฒนาทั้งทางด๎านรํางกาย อารมณ๑ สังคม และสติป๓ญญา
4. นักเรียนได๎รับการสํงเสริมศักยภาพและความคิดสร๎างสรรค๑
5. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพืน้ ฐานในการประกอบอาชีพ

ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ๑)
ตาแหนํง ครู

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุ มัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหาร วิชาการ
1. ชื่อโครงการ มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561

2. ( / ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ กลุํมงานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี)
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 1,2,3,4,5
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นที่ 1.1 ข๎อที่ 1
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.1
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ

ประเด็นที่ 3.1 และ 3.3
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1
5. ลักษณะโครงการ ( ) ตํอเนื่อง ( / ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
จากการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนด๎านลูกเสือเนตรนารี แล๎วนั้นจากการวัดผลการจัดการ
เรียนการสํวนหนึ่งจะมีการวัดผลโดยการจัดให๎มีการอยูํคํายพักแรมเพื่อประเมินผลความรู๎ที่ผู๎เรียนได๎รับแล๎ว
นามาใช๎ในชีวิตประจาวันได๎มากน๎อยเทําใด โดยในชํวงเดือนพฤศจิกายนนั้นทางสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได๎จั ดให๎มีการแขํง ขัน มหกรรมความสามารถทางศิล ปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรีย น ปี
การศึกษา 2561 จึงเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ผู๎เรียนจะได๎นาความรู๎มาใช๎ในกิจกรรมนี้ให๎เกิดประโยชน๑ตํอไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รํวมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68
2. เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎นาทักษะที่เรียนจากกิจกรรมลูกเสือมาใช๎ในการอยูํคํายพักแรม
3. เพื่อเป็นการสร๎างความสามัคคีในหมูํคณะ
4. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีบุคลิกภาพที่ดี
5. สร๎างคุณลักษณะความเป็นผู๎นาผู๎ตาม
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จานวนที่ได๎รับการพัฒนา)
1. นักเรียนร๎อยละ 10 ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมทักษะการอยูํคํายพักแรม
2. นักเรียนร๎อยละ 10 ได๎ประสบการณ๑จากการเข๎ารํวมกิจกรรม
3. นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกตํอการลูกเสือ
3.2 เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนแตํงกายเรียบร๎อย มีระเบียบวินัยในตนเอง
2.นักเรียนได๎นาคุณธรรมไปใช๎ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
6. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน 1.ประชุมวางแผนโครงการ
(Plan) 2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
3.กาหนดหน๎าที่รับผิดชอบ

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)

2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 แขํงขันศิลปหัตถกรรม
พ.ย.-ธ.ค.
(Do)
1. จัดเตรียมอุปกรณ๑
2. ฝึกซ๎อม
3. เข๎ารํวมการแขํงขัน
4.สรุปผล
หลังเสร็จสิ้น
3.ตรวจสอบ
กิจกรรมหรือ
(Check)
สรุปผลการดาเนินโครงการ
โครงการ

4.
ประเมินผล
และรายงาน
(Action)

ผลการแขํงขัน

-

3,400

สุริยา คชอินทร๑

-

สุริยา คชอินทร๑

-

สุริยา คชอินทร๑

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร..กิจการนักเรียน
ชื่อกิจกรรมที่ 1 แขํงขันศิลปหัตถกรรม

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
ไกํสด

ไขํไกํสด
เชือกไยยักษ๑หรือมะนิลา(3 เมตร)
ไม๎ไผํ (2-4 นิ้ว)ยาว 2 เมตร
น้าดื่ม
ผ๎าใบ(4×8 เมตร)
ข๎าวสาร
ไฟแช็ค
กะละมังพาสติก
รวมเป็นเงิน

ภาคเรียนที่ 2 /2561
จานวนหน่วย
2
10
1(ม๎วน)
15
6
1
1
1
1

ราคาต่อหน่วย
89
5
559
40
38
1,500
205
10
50

รวมเป็นเงิน
198
50
559
600
228
1,500
205
10
50
3,400

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
( นายสุริยา คชอินทร๑ )
ตาแหนํง งานกิจกรรมลูกเสือ
7. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

3,400

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุริยา คชอินทร๑
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน
ผู๎เรียนร๎อยละ 70 ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ จากการจัดกิจกรรม

เครื่องมือประเมิน
แบบสอบถาม

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รํวมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68
2. เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎นาทักษะที่เรียนจากกิจกรรมลูกเสือมาใช๎ในการอยูํคํายพักแรม
3. เพื่อเป็นการสร๎างความสามัคคีในหมูํคณะ
4. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีบุคลิกภาพที่ดี
5. สร๎างคุณลักษณะความเป็นผู๎นาผู๎ตาม

ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ
( นายสุริยา
คชอินทร๑ )
ตาแหนํง งานกิจกรรมลูกเสือ

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”
ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

กลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. ( ) กลุ่ม/งาน
( / ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 1, 2
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นที่ 1.1 ข๎อที่ 1, 2, 3, 4, 5,
ประเด็นที่ 1.2 ข๎อที่ 1, 2, 3
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.5
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตํอเนื่อง
( ) ใหมํ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
จากการจัดการศึกษาที่ผํานมากระบวนการการพัฒนาผู๎เรียนโดยเน๎นให๎ผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลางนั้นยังมี
ปฏิบัติน๎อย ผู๎เรียนได๎พัฒนาศักยภาพด๎านภาษาของตนไมํเต็มความสามารถ ผู๎เรียนมีทักษะ ทางภาษาไทยน๎อยกวํา
ที่ควร กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยเห็นความสาคัญของวิชาภาษาไทยที่เป็นเอกลักษณ๑ประจาชาติเป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรม อันกํอให๎เกิดเอกภาพและเสริมสร๎างบุคลิกภาพของคนในชาติ จึงมุํงหวังให๎ผู๎เรียน ใช๎ภาษาไทยได๎เต็ม
ศักยภาพ และมีประสิทธิภาพในการติดตํอสื่อสารการแสวงหาความรู๎ตํางๆตลอดจนการประกอบธุรกิจได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่กาหนดมาตรฐานการ
เรียนรู๎ ตามเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน การวัดและประเมินผลที่สะท๎อนมาตรฐานการนาหลักสูตรสูํการ
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีศักยภาพบนพื้นฐานของความแตกตํางระหวํางบุคคล เพื่อให๎ผู๎เรียน มีการ
คิดวิเคราะห๑ คิดวิเคราะห๑ คิดอยํางสร๎างสรรค๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย จึงจาเป็นต๎องจัดกิจกรรมการเรียนรู๎

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดที่สอดคล๎องกับตัวชี้วัดและธรรมชาติวิชา โดยจัดกิจกรรมการแขํงขันทักษะทางภาษาไทย
กิจกรรมที่ต๎องสืบค๎นทาโครงงาน ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกสถานศึกษา
การแก๎ป๓ญหาและ
ตัดสินใจด๎วยตนเอง และจัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติหรือระดับ
สากลเพื่อเพิ่มคําเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยจึงจัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อสํงเสริมนักเรียนให๎มีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) ในระดับ ม.3,ม.6 สูงขึ้น โดยนานวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช๎ในการเรียนการสอน และให๎นักเรียน
ได๎รับประสบการณ๑ตรง สร๎างบรรยากาศในการเรียนรู๎ทั้งในและนอกห๎องเรียนบูรณาการและเชื่อมโยงเนื้อหาวิชา
ภาษาไทยเข๎าสูํอาเซียน เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักข๎อดีของอาเซียนและสามารถเผยแพรํข๎อมูลตํอไปได๎

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรัก ซาบซึ้ง อนุรักษ๑ไทย และมีความสามารถในวิชาภาษาไทยสูงขึ้น
2.2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยให๎สูงขึ้น
2.3 เพื่อพัฒนาผู๎สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการสอนตลอดจนสํงเสริม
นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข๎ามาใช๎ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนให๎ดียิ่งขึ้น
2.4 เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค๑และมีจิตสาธารณะสูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู๎เรียนมีความรัก ซาบซึ้ง อนุรักษ๑ภาษาไทย และมีความสามารถในการใช๎ภาษาไทยได๎ดีอยํางน๎อย
ร๎อยละ 85
2) ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ในวิชาตํางๆของกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
อยํางน๎อยร๎อยละ 80
3) ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยใช๎สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบกิจกรรม
การเรียนการสอนอยํางน๎อยร๎อยละ 85
4) ผู๎เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (o-net) วิชาภาษาไทยทั้งระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยูํในระดับ ดี
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู๎เรียนมีความรัก ซาบซึ้งอนุรักษ๑ภาษาไทย และมีความสามารถในการใช๎ภาษาไทยได๎ดี
2) ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยอยูํในเกณฑ๑ดีและดีมาก
3) ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยใช๎สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบกิจกรรม
การเรียนการสอนอยูํในระดับ ดี
4) ผู๎เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (o-net) วิชาภาษาไทยทั้งระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยูํในระดับ ดี
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ
ห๎องกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย , ห๎องเรียนนักเรียน
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน
1.วางแผน
(Plan)

กิจกรรม/วิธีดาเนินการ

1. ประชุมวางแผนโครงการ
2. เขียนโครงการเสนออนุมัติ
3. กาหนดหน๎าที่รับผิดชอบ
2.ดาเนินงาน กิจกรรมที่ดาเนินการ
(Do)
กิ จ กรรมที่ 1 กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะ
นักเรียน และสํงเสริมอนุรักษ๑ภาษาไทย
1.1 กิจกรรมวันสุนทรภูํ
1.2 กิจกรรมวันภาษาไทย
1.3 กิจกรรมสํงเสริมความรู๎
ความสามารถ
ด๎านทักษะการพูด การอําน การฟ๓ง
และการเขียนภาษาไทย
1.4 กิจกรรมประกวดและแขํงขันทักษะ
ทางวิชาการภายในและนอกโรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
2.1 จัดทาสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช๎ติว
o-net
2.2 จัดสอนเสริม (ติว) นักเรียนชั้น ม. 3
และ ม. 6
2.3 จัดสอนเสริมนักเรียนที่บกพรํอง
ทางภาษาไทย
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอน
3.1 จัดทาสื่อการเรียนการสอน
3.2 จัดซํอมบารุงวัสดุ - ครุภัณฑ๑
3.ตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต๎ องทุ กขั้น ตอนหลั ง
(Check) การจัดทา
4.ประเมินผล -ประเมิน ติดตาม แก๎ไข
และรายงาน -รายงาน
(Action)

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

งบประมาณ/
ทรัพยากร

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่ม
งาน)
นางคานึง
อินทร๑พยุง

2,492

นางคานึง
อินทร๑พยุง

เดือน ก.ย. 61

1 มิ.ย.62 –31
ก.ค.62
1 พ.ย.61 – 30
ก.ย. 62

1 ต.ค.61 – 30
ก.ย.62

นางคานึง
อินทร๑พยุง

8,992
1 ต.ค.61 – 30
ก.ย.62
1 ต.ค.61 – 30
ก.ย.62
30 มี.ค. 62 และ
30 ก.ย. 62

นางคานึง
อินทร๑พยุง
นางคานึง
อินทร๑พยุง
นางคานึง
อินทร๑พยุง

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการ โครงการเสริมสร๎างและพัฒนาผู๎เรียน
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะนักเรียน และสํงเสริมอนุรักษ๑ภาษาไทย
รายการที่
1.
2.
3.
4
5
6
7

รายการ
กระดาษ 100 ปอนด๑ เอ. 4
กระดาษทาเกียรติบัตรมีกรอบแผํนเล็ก
ชุดจัดบอร๑ดสุนทรภูํ และบอร๑ดวันภาษาไทย
กระดาษโปสเตอร๑ คละสี
คําเบี้ยเลี้ยงนักเรียนแขํงขันศิลปหัตถกรรม
คําเบี้ยเลี้ยงนักเรียนแขํงขันทักษะภาษาไทย
คํารถพานักเรียนแขํงขันทักษะภาษาไทย

จานวนหนํวย ราคาตํอหนํวย รวมเป็นเงิน
1 หํอ
340
340
2 รีม
65
130
2 ชุด
90
180
2 โหล
96
192
15 คน
50
750
10 คน
50
500
1 คัน
400
400

รวมเป็นเงิน (สองพันสี่ร๎อยเก๎าสิบสองบาทถ๎วน)

2,492

ลงชื่อ ....................................................ผู๎ประมาณการ
( นางคานึง อินทร๑พยุง )

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 2/2561
รายการที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายการ
กระดาษ เอ. 4
เทปกาว 2 หน๎าบางขนาดครึ่งนิ้ว
ดับเบิลคลิปขนาด 1 นิ้ว
ปากกาไวท๑บอร๑ด
คําซํอมบารุงปริ้นเตอร๑
พัดลมโคจร ติดห๎อง132
กุญแจประตูห๎อง 132
รวมเป็นเงิน (หกพันสามร๎อยเจ็ดสิบสองบาทถ๎วน)

จานวนหนํวย ราคาตํอหนํวย รวมเป็นเงิน
15 รีม
98
1,470
2 ม๎วน
17
34
2 โหล
24
48
10 ด๎าม
20
200
1 ครั้ง
500
500
2 ตัว
2,000
4,000
1 อัน
120
120
6,372

ภาคเรียนที่ 1/2562
รายการที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายการ
กระดาษ เอ. 4
ปากกาไวท๑บอร๑ด
หมึกเติมเครื่องพิมพ๑ Cannon
คําซํอมบารุงปริ้นเตอร๑
กาวลาเทกซ๑
รวมเป็นเงิน (สองพันหกร๎อยยี่สิบบาทถ๎วน)

จานวนหนํวย ราคาตํอหนํวย รวมเป็นเงิน
15 รีม
98
1,470
10 ด๎าม
20
200
2 ขวด
195
390
1 ครั้ง
500
500
2 ขวด
30
60
2,620

ลงชื่อ ......................................................ผู๎ประมาณการ
( นางคานึง อินทร๑พยุง )
7. งบประมาณ
รายการ
คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

เงินอุดหนุน
5,834
4,000
9,834

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)
400
1,250
1,650

รายได๎
สถานศึกษา
-

เงินอื่นๆ
(ระบุ)
-

รวมเป็นเงิน
5,834
400
4,000
1,250
11,484

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางคานึง อินทร๑พยุง
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร๎อยละของครูสํงเสริมความรู๎ความสามารถตามความ
ถนัดเฉพาะด๎านให๎นักเรียนได๎ค๎นคว๎าหาความรู๎ได๎ด๎วย
ตนเอง
2. ร๎อยละของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเอง รักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง

วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
1. สังเกตการสอน
1. แบบสังเกตการสอน
2. สัมภาษณ๑ครู/นักเรียน 2. แบบสัมภาษณ๑
1. ประกวด
2. ประเมิน
3. สังเกตพฤติกรรม

1. แบบให๎คะแนน
2. แบบประเมิน
3. แบบสังเกตพฤติกรรม

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู๎เรียนมีความรัก ซาบซึ้ง อนุรักษ๑ไทย และมีความสามารถในวิชาภาษาไทยสูงขึ้น
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น
3. ผู๎สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการสอนตลอดจนสํงเสริม นาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข๎ามาใช๎ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนให๎ดียิ่งขึ้น
4. ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค๑และมีจิตสาธารณะสูงขึ้น

ลงชื่อ .......................................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางคานึง อินทร์พยุง)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ลงชื่อ ................................................................... ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ..........................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารวิชาการ
1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
2. ( ) กลุ่ม/งาน (/) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1,2,4 และ 6
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ / สพม. ข๎อที่ 1
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นที่ 1.1 ข๎อที่ 2 , 5
ประเด็นที่ 1.2 ข๎อที่ 1
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นข๎อที่ 2.2 และ 2.4
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นข๎อที่ 3.1,3.3 และ 3.4
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กระบวนการจัดการเรียนรู๎เป็ นกระบวนการที่สาคัญที่สุ ด เพื่อเสริมสร๎าง พัฒนา ปลู กฝ๓งให๎ผู๎เรียนมี
ความรู๎ความเข๎าใจ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑จามที่หลักสูตรต๎องการ และสอดคล๎องกับความต๎องการของสังคม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม และบูรณาการระหวํางกลุํมสาระเรียนรู๎ โดยมุํงเน๎นให๎นักเรียนมีสํวน
รํวมลงมือปฏิบัติ สามารถหาคาตอบและแสวงหาความรู๎ตํางๆได๎ด๎ วนตนเองอยํางตํอเนื่อง จึงจาทาให๎การจัดการ
เรียนรู๎บรรลุผลตามจุดมุํงหมายที่ต๎องการ สามารถพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลได๎ตามวัตถุประสงค๑และเป้าหมาย
ของหลักสูตรที่กาหนด มาตรฐานการเรียนรู๎รู๎ที่กาหนดไว๎ในหลักสูตร เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนที่ชัดเจน อีกทั้งยังชํวยให๎เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ และชํวยแก๎ป๓ญหาการ
เทียบโอนระหวํางสถานศึกษา ดังนั้นจึงจาเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง จึงต๎องมีการ
จัดซื้อและซํอมแซมปรับปรุงอุปกรณ๑ตํางๆเพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
และทีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคล๎องกับมาตรฐาน/ตัวบํงชี้/หลักการและเหตุผล)
1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎มีความพร๎อมในด๎านสื่อและอุปกรณ๑
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกรกลางสถานศึกษา
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให๎สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จานวนที่ได๎รับการพัฒนา)
1. ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ วางแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎ครอบคลุมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑ ร๎อยละ100
2. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และได๎ศึกษาแสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ร๎อยละ 85 ขึ้นไป
3. ผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลสอบระดับชาติ คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 3
4. ผู๎เรียนทุกคนได๎ใช๎สื่อ แบบฝึกและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ ร๎อยละ 100
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑จัดการเรียนรู๎ครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค๑
2. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑สูงขึ้น และมีการศึกษา
แสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานที่
3. ผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลสอบระดับชาติ คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 3
4. ผู๎เรียนมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ ใฝ่เรียนรู๎ รักการอําน เขียน และศึกษาค๎นคว๎าแสวงหา
ความรู๎ได๎ด๎วยตัวเอง
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
6. วิธีดาเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 1.ประชุมบุคลากรในกลุํมสาระการ
(Plan) เรียนรู๎คณิตศาสตร๑
2.เขียนโครงการ/กิจกรรม
3.กาหนดครูรับผิดชอบโครงการ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1.พัฒนากลุํมสาระการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร๑
2.
กิจกรรมที่ 2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
ดาเนินการ เรียน
(Do)
กิจกรรมที่ 3. พัฒนาทักษะนักเรียน

3.
1.แบบบันทึกการตรวจแผนการ
ตรวจสอบ จัดการเรียนรู๎
(Check) 2.ผลงานนักเรียน /แบบประเมินผล
3.แบบรายงานผลการเรียน
4.แบบรายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติ
4.
1.ตรวจสอบจากแผนการเรียนรู๎
ประเมินผล 2.ประเมินผลจากการจัดกิจกรรม
และ
และผลงานนักเรียน
รายงาน 3.คะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียน
(Action) 4.รายงานคะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติ

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
ตุลาคม 2561

-

1 ต.ค. 61
–
30 ก.ย. 62

6,610

1 ต.ค. 61
–
30 ก.ย. 62
1 ต.ค. 61
–
30 ก.ย. 62

1 ต.ค. 61
–
30 ก.ย. 62

ครูกลุํมสาระการ
เรียนรู๎
คณิตศาสตร๑
นางสาวศุภรัตน๑
เพ็ชรทอง
นายปรีชา
ประชีพฉาย

600

นางสาวหทัยชนก
แคอนันต๑

-

ครูกลุํมสาระการ
เรียนรู๎
คณิตศาสตร๑

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร คณิตศาสตร์
ชื่อกิจกรรมที่ 1 พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑
ภาคเรียนที่ 2 /2561
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ซํอมบารุงปริ้นเตอร๑
ปากกาไวบอร๑ด
ฟิวเจอร๑บอร๑ด
กระดาษเทาขาว
แฟ้ม
หมึกเติมปริ้นเตอร๑
กระดาษ A4
ปากกาลบคาผิด
กรรไกร
แล็คซีน
คัตเตอร๑
ใบมีดตัดเตอร๑
รวมเป็นเงิน

1 เครื่อง
18 ด๎าม
5 แผํน
4 แผํน
3 แฟ้ม
2 ขวด
9 รีม
3 อัน
1 อัน
4 ม๎วน
2 อัน
1 กลํอง

1,000
20
40
10
90
720
100
110
60
60
30
30

1,000
360
200
40
270
720
900
330
60
240
60
30
4,210

ราคาต่อหน่วย
20
100
1,440

รวมเป็นเงิน
360
600
1,440
2,400

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
( นางสาวศุภรัตน๑ เพ็ชรทอง )
ตาแหนํง ครู

ที่
รายการ
1 ปากกาไวบอร๑ท
2 กระดาษ A4
3 หมึกเติมปริ้นเตอร๑
รวมเป็นเงิน

ภาคเรียนที่ 1 /2562
จานวนหน่วย
18 ด๎าม
6 รีม
1 ชุด

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
( นางสาวศุภรัตน๑ เพ็ชรทอง )
ตาแหนํง ครู

ที่
รายการ
1 กระดาษ A4
2 หนังสือ A – Math
3 คําเบี้ยเลี่ยง
รวมเป็นเงิน

ชื่อกิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะผู๎เรียน
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
1 รีม
100
1 เลํม
100
8 คน
50

รวมเป็นเงิน
100
100
400
600

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
( นางสาวศุภรัตน๑ เพ็ชรทอง )
ตาแหนํง ครู
7. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

คําวัสดุ
7,210
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน
7,210
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน
7,210

7,210

10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ครูจัดทาแผนการสอน ร๎อยละ 100

วิธีการประเมิน
ตรวจสอบจาก

เครื่องมือประเมิน
-บันทึกข๎อความขอใช๎แผนการสอน

แผนการเรียนรู๎
ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร๎อย คะแนนเฉลี่ยปลาย
ละ 66
ภาคเรียน
ผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มี คะแนนผลการทอ
สอบระดับชาติ
ผลสอบระดับชาติคะแนนเฉลี่ย

-แผนการสอน
แบบรายงานผลการเรียน
แบบรายงานผลการสอบระดับชาติ

เพิ่มขึ้นร๎อยละ 3
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เขียนให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ที่กาหนดซึ่งอาจมีมากกวําวัตถุประสงค๑ที่กาหนด)
1. นักเรียนมีความภาคภูมิใจ และมีเจตคติที่ดีตํอวิชาคณิตศาสตร๑และโรงเรียน
2. ครูมีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนรู๎และการปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ
( นางสาวศุภรัตน๑ เพ็ชรทอง )
ตาแหนํง ครู ปฏิบัติหน๎าที่หัวหน๎ากลุํมสาระวิชาคณิตศาสตร๑

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารวิชาการ
1. ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. ( ) กลุ่ม/งาน ( / ) กลุ่มสาระ การเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1,4
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม.5 ข๎อที่ 1,2,3,4,5
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นที่ 1.1 ข๎อที่ 1,2,3,4,5,6
ประเด็นที่ 1.2 ข๎อที่ 1,2,3,4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.5 และ 2.6
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 3.1,3.2,3.3,3.4 และ3.5
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1,2,3
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กระบวนการจั ดการเรี ย นรู๎ เป็ น กระบวนการที่ส าคัญที่สุ ด เพื่อเสริมสร๎างปลู กฝ๓ งให๎ เยาวชนที่เข๎ารับ
การศึกษา มีลักษณะที่พึงประสงค๑ตามที่หลักสูตรและสอดคล๎องกับความต๎องการของสังคม การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีการบูรณาการระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎ และมุํงเน๎นให๎ นักเรียนมีสํวนรํวมลงมือปฏิบัติสามารถ
หาคาตอบและหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง ทาให๎การจัดการเรียนรู๎บรรลุผลตามจุดมุํงหมายที่ต๎องการสามารถพัฒนา
นักเรียนเป็นรายบุคคลได๎ตามวัตถุประสงค๑และเป้าหมายของหลักสูตรที่กาหนด มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดที่
กาหนดไว๎ในหลักสูตร เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน อีกทั้งยังชํวยให๎เกิดความชัดเจนในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู๎ และชํว ยแก๎ป๓ญหาการเทียบโอนระหวํางสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตร
จึงจาเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎นักเรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง มี
สํวนรํวมในการเรียนรู๎และทางานรํวมกัน จึงต๎องมีการศึกษาหาความรู๎ทั้งในและนอกห๎องเรียน รวมทั้งจะได๎นาเอา
ทฤษฎีมาประยุ กต๑ใช๎ได๎จ ริง ในชีวิตประจาวัน จึงต๎องมีการจัดซื้อและซํอมปรับปรุงอุปกรณ๑ตํางๆ เพื่อในการ

ท ากิ จ กรรมค๎ น คว๎ า หาความรู๎ และครู มี ก ารวางแผนการจั ด กระบวนการเรี ย นรู๎ ที่ ส อดคล๎ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค๑ให๎ผู๎เรียนอยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนางานการเรียนการสอนในด๎านสื่อและอุปกรณ๑การเรียน
2) เพื่อให๎ผู๎เรียนเพิ่มพูนความรู๎ความเข๎าใจในสาระการเรียนรู๎ความหลากหลายทางชีวภาพได๎อยํางดียิ่งขึ้น
3) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
4) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎ครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค๑
5) เพื่อให๎ผู๎เรียนมีทักษะการอําน คิด วิเคราะห๑และเขียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู๎เรียนทุกคนได๎ใช๎สื่อ แบบฝึกและปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนวิทยาศาสตร๑ ร๎อยละ 100
2) ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และได๎ศึกษาแสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งในและ
นอกสถานที่ ร๎อยละ 85 ขึ้นไป
3) มีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ร๎อยละ 100
4) ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ วางแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎ครอบคลุมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค๑ ร๎อยละ 100
5) ผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลสอบระดับชาติ (O-NET) คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร๎อยละ 2
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู๎เรียนมีความคิดสร๎างสรรค๑ ใฝ่รู๎ใฝ่เรียน รักการอําน รักการเขียน และรักการค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎
ด๎วยตนเอง
2) ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑สูงขึ้น และมีการศึกษาแสวงหา
ความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานที่
3) กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑มีเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4) ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑จัดการเรียนรู๎ครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค๑
5) ผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลสอบระดับชาติ (O-NET) คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
6. วิธีดาเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 1. ศึกษาวิเคราะห๑การดาเนินงานพัฒนา
(Plan) คุณภาพการเรียนจากปีงบประมาณ 61
2. ประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพครูและผู๎เรียน
3. ประสานงานกับครูผู๎เกี่ยวข๎องในการ
ดาเนินกิจกรรม
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1. พัฒนางานกลุํมสาระ
(Do)
การเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑
กิจกรรมที่ 2. พัฒนานวัตกรรม
และจัดซื้ออุปกรณ๑การเรียน
กิจกรรมที่ 3. ศึกษาแหลํงเรียนรู๎
กิจกรรมที่ 4. งานสัปดาห๑วิทยาศาสตร๑
แหํงชาติ
กิจกรรมที่ 5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
กิจกรรมที่ 6. พัฒนาทักษะของนักเรียน
กิจกรรมที่ 7. พัฒนาการเรียนด๎วย
สะเต็มศึกษา

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

งบประมาณ
/ทรัพยากร

1-30 ต.ค. 61

-

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่ม
งาน)
ครูกลุํมสาระ
การเรียนรู๎
วิทยาศาสตร๑
ทุกทําน

1 ต.ค.61-30 ก.ย. 62

5,000

ครูวิกร

1 ต.ค.61 -30 ก.ย. 62

12,800

ครูสุทธิรัก

1-31 ส.ค. 62
1-24 ส.ค. 62

6,200

ครูอาทิตย๑
ครูวิกร

1 ต.ค.61 -30 ก.ย. 62

-

ครูอาทิตย๑

1 ต.ค.61 -30 ก.ย. 62

4,500

ครูคณิตา

-

ครูอาทิตย๑

1 ต.ค.61 -30 ก.ย. 62

3.ตรวจสอบ - ติดตาม และประเมินผล
(Check)

ก.ย 62

-

ครูวิกร

4.
- สรุปและรายงานประเมินผลการดาเนิน
ประเมินผล กิจกรรม
และรายงาน
(Action)

ก.ย 62

-

ครูวิกร

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑
ที่

รายการ

ราคาต่อหน่วย

จานวนหน่วย

รวมเป็นเงิน

1

ปรับปรุงห๎องเรียน/ห๎องพักครู
(ไฟ/กลอนประตู/ประตูตู๎)
รวมเป็นเงิน

5,000

1

5,000
5,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นายวิกร ยิ้มยํอง)
ตาแหนํง ครู
กิจกรรมที่ 2 พัฒนานวัตกรรมและจัดซื้ออุปกรณ๑การเรียน
ที่
รายการ
ราคาต่อหน่วย
1 กระดาษ A4
98
2 วัสดุผําตัด (หัวใจ ตับ ปอด)
250
3. หลอดทดลอง ขนาดกลาง
20
4. กระดาษทิชชู
25
5. สารซักล๎าง
50
6. แอลกอฮอล๑
125
7 กระดาษคละสี
5
8 โฟมกระดาษ
20
9. ถุงมือ
150
10. ถําน 9V
150
11. เครื่องชาร๑ตถําน
200
12. ชุดการไทเทรต
2,000
13. ขวดวัดปริมาตร ขนาด 250 ml
200
14. ปิเปต
50
15. หมึกปากกา (แดง น้าเงิน) อยํางละ 2 ขวด
100
16 กระดาษ ต.2ก
45
17 ปากกาไวบอร๑ด (โหล)
300
18 ที่ล๎างหลอดทดลอง
20
19 ใบมีดผําตัด
15
รวมเป็นเงิน

จานวนหน่วย
20
4
30
4
4
1
20
20
1
4
1
2
8
8
4
6
2
4
1

ลงชื่อ..........................................................ผู๎ประมาณการ

รวมเป็นเงิน
1,960
1,000
600
100
200
125
100
400
150
600
200
4,000
1,600
400
400
270
600
80
15
12,800

(นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน๑)
ตาแหนํง ครู
กิจกรรมที่ 4 สัปดาห๑วิทยาศาสตร๑แหํงชาติ
ที่
รายการ
1 กระดาษแฟนซี (เกียรติบัตร) กระดาษสี
2 พวงมาลัยดอกไม๎สด
3 วัสดุในการจัดกิจกรรม/รางวัล/ป้ายนิเทศ
4 วัสดุฝึกนักเรียนเข๎าแขํงขันหนํวยงานภายนอก
5 คําจ๎างเหมารถแขํงขันสัปดาห๑วิทยาศาสตร๑
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
100
100
2,000
1,000
3,000

จานวนหน่วย
1
1
1
1
1

รวมเป็นเงิน
100
100
2,000
1,000
3,000
6,200

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นายวิกร ยิ้มยํอง)
ตาแหนํง ครู
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาทักษะนักเรียน (ศิลปหัตกรรม)
ที่
รายการ
1 อุปกรณ๑และวัสดุฝึกทักษะศิลปหัตกรรม
2 ฟิวเจอร๑บอร๑ดโครงงานประเภททดลอง
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
3,000
1,500

จานวนหน่วย
1
1

รวมเป็นเงิน
3,000
1,500
4,500

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวคณิตา จันทวงษ๑)
ตาแหนํง ครู
7. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน

25,500
3,000

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน
25,500
3,000

รวมเป็นเงิน

28,500

28,500

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ .....นายวิกร ยิ้มยํอง..............
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.....กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑................
10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
ครูร๎อยละ 100 ใช๎สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ตรวจแผนการ
- แบบสังเกตการจัดบรรยากาศการเรียนรู๎
ในการจัดการเรียนรู๎
จัดการเรียนรู๎
- แบบบันทึกการตรวจแผนการจัดการเรียนรู๎
ผู๎เรียนร๎อยละ 90 สามารถสื่อสาร อําน,เขียน ประเมินผลจาก แบบประเมินผล
และนาเสนอผลการศึกษาค๎นคว๎า มีการใช๎สื่อ การจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสม โดยมีแหลํงอ๎างอิงที่เชื่อถือได๎
ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร๎อยละ 65 ใช๎ผลการเรียน
แบบทดสอบหรือแบบรายงานผลการเรียน
เฉลี่ยทั้งภาคเรียน
ผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลสอบ ทาแบบทดสอบ แบบทดสอบ
ระดับชาติ(O-NET) คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ระดับชาติ
ร๎อยละ 2
ผู๎เรียนร๎อยละ 90 สรุปความคิดจากกิจกรรม ประเมินผลจาก แบบประเมินผล
หรือเรื่องที่อําน ฟ๓ง และดู และสื่อสารโดยการ การจัดกิจกรรม
พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักเรียนรู๎ และพัฒนาตนเอง อยํางตํอเนื่อง มีความสามารถใน
การคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค๑ ตัดสินใจแก๎ป๓ญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล มีความรู๎และทักษะที่จาเป็นตาม
หลักสูตร มีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
3) ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎ เรียนอยําง
รอบด๎าน อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4) มีการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ และใช๎ประโยชน๑จากแหลํงเรียนรู๎ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียน

ลงชื่อ............................................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นายวิกร ยิ้มยํอง)

หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหาร วิชาการ
1. ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ( ) กลุ่ม/งาน ( / ) กลุ่มสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1 และ 4
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 1 และ 3
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นที่ 1.1 ข๎อที่ 1,2,3,4,5
ประเด็นที่ 1.2 ข๎อที่ 1,2,3,4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.3
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 และ 3.5
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1,2,3
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ให๎ความสาคัญกับการจัดการเรียนการสอนแบบนักเรียนมีสํวน
รํวม หรือ Active Learning ประกอบกับกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา มีบุคลากรที่จากัด ทาให๎ชั่วโมงในการ
สอนคํอนข๎างสูง จึงต๎องมีการเตรียมการสอนและเตรียมสื่อให๎พร๎อมตํอการสอน ทั้งนี้ยังต๎องให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎
จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมผํานสื่อการสอนรูปแบบตํางๆ และมุํงพัฒนาศักยภาพการเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให๎
สูงขึ้นรวมทั้งการทดสอบระดับชาติด๎วย
เพื่อให๎การยกระดับผลการทดสอบแหํงชาติของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุํมสาระ การ
เรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให๎มีคําเฉลี่ยสูงขึ้น จึงมีความจาเป็นจัดทาโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุํมสาระการเรี ยนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน ในทุก
ระดับชั้นเพื่อเตรียมความพร๎อมในการทดสอบระดับชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของนักเรียนให๎ สูงขึ้น
พัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพทั้งด๎านความรู๎ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ และคํานิยมพื้นฐาน 12 ประการ
และสํงเสริมการเข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการในระดับตํางๆ
2. วัตถุประสงค์
1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2 เพื่อพัฒนานักเรียนและเสริมทักษะด๎านด๎านวิชาการ เพื่อสํงเสริมเข๎ารํวมแขํงขันทักษะวิชาการใน
ระดับตํางๆ
3. เพื่อผลิตสื่อการสอน สํงเสริมพัฒนากระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผลเน๎นพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห๑ เพื่อเป็น กลไกลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จานวนที่ได๎รับการพัฒนา)
1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3-4 ในวิชาตํางๆของกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ร๎อยละ 70 ขึ้นไป

2 นักเรียนเข๎ารํวมแขํงขั้นทักษะวิชาการด๎านตํางๆ ปีละ 3 ครั้ง
3 ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได๎รับการ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
การวัดผลและประเมินผล เน๎นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห๑ และผลิตสื่อการสอน 1 ผลงาน/ภาคเรียน เพื่อ
เป็นกลไกลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ของผู๎เรียนตามเกณฑ๑การประเมิน คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอยูํในระดับดีขึ้นไปและมีพัฒนาการดีขึ้น
2. นักเรียนที่มีความรู๎ความสามารถทางวิชาการ ได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาในด๎านที่ถนัดและ
สนใจ
3. ครูมีความสารถในการ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล เน๎นพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห๑ ผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นกลไกลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
6. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร
(บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน 1.ประชุมวางแผนโครงการ
7 -11
นางอัญชลี เมฆตั้ง
(Plan) 2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
กันยายน
นางสาวสุมนพัสร๑ ป้องกัน
3.กาหนดหน๎าที่รับผิดชอบ
2561
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1การบริหารชั้นเรียน
(Do)
อยํางมีประสิทธิภาพ
-ผลิตสื่อการสอน
- จัดการเรียนรู๎โดยเน๎นพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห๑
- วิเคราะห๑ข๎อสอบและจัดทาคลัง
ข๎อสอบที่เน๎นการคิดวิเคราะห๑เสริม
นักเรียนที่เรียนอํอน
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
-ติดตามรายการแขํงขันทักษะ
วิชาการตํางๆ

1 พ.ย. 61 30 ก.ย. 62

11,159

8,275

นางอัญชลี เมฆตั้ง
นางสาวสุมนพัสร๑ ป้องกัน

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

-สมัครเข๎ารํวมกิจกรรม และฝึกซ๎อม
ตามความถนัด
-จัดกิจกรรมทางวิชาการให๎นักเรียน
รํวมภายในโรงเรียน
3.
-ผลสัมฤทธิ์รวมของกลุํมสารฯ
ตรวจสอบ -ประเมินความพอใจสื่อการสอน
(Check) -ประเมินความพอใจการรํวม
กิจกรรมทางวิชาการ
4.
สถิติการประเมินแตํละกิจกรรม
ประเมินผล สรุปรายงานโครงการ
และ
รายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

1 ส.ค.62 30 ก.ย. 62

นางสาวสุมนพัสร๑ ป้องกัน

1 ส.ค.62 30 ก.ย. 62

นางสาวสุมนพัสร๑ ป้องกัน

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร สังคมศึกษาฯ
ชื่อกิจกรรมที่ 1 การบริหารชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายการ
กระดาษถํายเอกสาร A4 70g
ปากกา ไวท๑บอร๑ด(น้าเงิน)
ปากกา ไวท๑บอร๑ด(แดง)
คลิปหนีบดาเบอร๑ 109
กระดาษการ๑ดสี A4 คละสี 110g
กระดาษปอนด๑ A4 70g
กระดาษ กาวยํน 2 นิ้ว
กระดาษฟลิปชาร๑ท
กระดาษโปสเตอร๑สี สองหน๎า(คละสี)
คีย๑บอร๑ด
D-Tech
ปลั๊กพํวง
3 เมตร
หมึกเติม CANON 100 ml.,100 cc
หมึกเติม CANON 100 ml.,100 cc
หมึกเติม CANON 100 ml.,100 cc
หมึกเติม CANON 100 ml.,100 cc
เมาท๑ D-Tech
สติกเกอร๑ใส เอ4
รวมเป็นเงิน

ภาคเรียนที่ 2 /2561
จานวนหน่วย
10 หํอ
10 อัน
10 อัน
2 กลํอง
1 หํอ
1 หํอ
3 ม๎วน
50 แผํน
24 แผํน
1 ตัว
1อัน
สีดา
1 ขวด
สีแดง
1 ขวด
สีฟ้า
1 ขวด
สีเหลือง
1 ขวด
1 ขวด
1 หํอ

ราคาต่อหน่วย
98
20
20
60
125
75
35
5
8
255
95
340
340
340
340
200
175

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
( นางอัญชลี เมฆตั้ง )
ตาแหนํง หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ

รวมเป็นเงิน
980
200
200
120
125
75
105
250
192
255
93
340
340
340
340
200
175
4,760

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ภาคเรียนที่ 1 /2562
รายการ
จานวนหน่วย
กระดาษถํายเอกสาร A4 70g
15 หํอ
หมึกเติมไวท๑บอร๑ด(แดง)
1 ขวด
หมึกเติมไวท๑บอร๑ด(น้าเงิน)
2 ขวด
ฟิวเจอร๑บอร๑ดขนาด 65*60 ซม.
6 แผํน
สีไม๎ 12 สี
6 กลํอง
แผํนยางหนา 1 มิล(คละสี)
12 แผํน
ปากกาไวท๑บอร๑ด(คละสี มํวง เขียว ส๎ม )
10 ด๎าม
กรรไกร ขนาด 10 นิ้ว
5 อัน
กาวลาเท็กซ๑ 32 ออนซ๑
1 กระปุก
หมึกเติม CANON 100 ml.,100 cc สีดา
1 ขวด
หมึกเติม CANON 100 ml.,100 cc สีแดง
1 ขวด
หมึกเติม CANON 100 ml.,100 cc สีฟ้า
1 ขวด
หมึกเติม CANON 100 ml.,100 cc สีเหลือง
1 ขวด
ปรับปรุงและซํอมบารุงอุปกรณ๑สานักงาน
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
98
65
65
35
45
24
20
75
55
340
340
340
340
-

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
( นางอัญชลี เมฆตั้ง )
ตาแหนํง หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ

รวมเป็นเงิน
1470
65
130
210
270
264
200
375
55
340
340
340
340
2000
6,399

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร สังคมศึกษาฯ
ชื่อกิจกรรมที่ 2 สนับสนุนแขํงขันทักษะทางวิชาการภายในและภายนอกสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 /2561
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
กระดาษเกียรติบัตร A4
กระดาษทาปก A4
150g( สีฟ้า สีชมพู)
กระดาษโฟโต๎ A4150g
แผํนยางรองตัด ขนาด A3
หนังสือติวเฉพาะเรื่อง เชํน กฎหมาย
คําทาอิงเจ็ท ประกอบการแข็งขันเลํานิทาน
คําถํายเอกสารสาหรับการติวเฉพาะรายการ
คําเบี้ยเลี้ยง-สนับสนุนการเดินทางแขํงขันกับ
หนํวยงานภายนอก
รวมเป็นเงิน

จานวนหน่วย
1 หํอ
4 หํอ
2 หํอ
1 อัน
5 เลํม
1
1
1

ภาคเรียนที่ 1 /2562
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
1 คําถํายเอกสารสาหรับการติวเฉพาะรายการ
1
2 คําเบี้ยเลี้ยง-สนับสนุนการเดินทางแขํงขันกับ
1
หนํวยงานภายนอก
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
225
125
150
250
200
1000
1000
2000

รวมเป็นเงิน
225
500
300
250
1000
1000
1000
2000
5,275

ราคาต่อหน่วย
1000
2000

รวมเป็นเงิน
1000
2000
3,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
( นางอัญชลี เมฆตั้ง )
ตาแหนํง หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ
7. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

15,434

15,434

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

4,000
4,000

19,434

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอัญชลี เมฆตั้ง นางสาวสุมนพัสร๑ ป้องกัน
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนํวยงานราชการภายนอก เชํน ศาลเยาวชนและครอบครัว
10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนอยูํในระดับ 3-4

วิธีการประเมิน
สถิติร๎อยละ

ความพึงพอใจในการใช๎สื่อ
ความสาเร็จในการเข๎ารํวมแขํงขัน

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ
สรุปการเข๎ารํวม 3
แบบสรุปกิจกรรม
กิจกรรม

ทักษะวิชาการ

เครื่องมือประเมิน
สรุปผลสัมฤทธิ์

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
2 นักเรียนได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการตามความถนัดและสนใจ
3 การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ
( นางอัญชลี เมฆตั้ง )
ตาแหนํง หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารวิชาการ
1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2. ( ) กลุ่ม/งาน ( / ) กลุ่มสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1, 2, 3 และ 4
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 1 และ 2
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นที่ 1.1
ข๎อที่ 1-6
ประเด็นที่ 1.2
ข๎อที่ 1-4
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 3.1,3.2,3.3,3.4 และ 3.5
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1, 2 และ 3

5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นศูนย๑กลาง สื่อการสอนนับเป็นองค๑ประกอบที่สาคัญยิ่ง
ที่จะชํวยให๎นักเรียนคิดเป็นทาเป็นแก๎ป๓ญหาเป็นอยํางมีเหตุผล ดังนั้นการจัดการศึกษาในป๓จจุบันจึงเน๎นการสร๎าง
บรรยากาศแหํงการเรียนรู๎ ครูต๎องมีความสามารถพัฒนาสื่อการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี ให๎สอดคล๎องกับเนื้อหา
และกระบวนการการเรียนรู๎ พัฒนาผู๎เรียนให๎มีศักยภาพบนความแตกตํางระหวํางบุคคล ให๎ผู๎เรียนสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาตํางประเทศภาษาที่สองได๎อยํางคลํองแคลํว มั่นใจในตนเอง เพื่อให๎โ รงเรียนก๎าวเข๎าสูํ
มาตรฐานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศจึงจัดทากิจกรรมเสริมสร๎างและพัฒนา
ผู๎เรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศขึ้น โดยมุํงให๎คณะครูในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง และผลิ ต สื่ อ การสอนให๎ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั น สมั ย อยูํ ตลอดจนฝึ ก ให๎ นั ก เรี ย นสามารถสื่ อ สาร
ภาษาตํางประเทศและเรียนรู๎วัฒนธรรมตํางชาติได๎ และจากผลการดาเนินกิจกรรมที่ผํานมาบรรลุวัตถุประสงค๑และ
เป้าหมายที่กาหนดอยูํในระดับมาก จึงได๎จัดกิจกรรมนี้อยํางตํอเนื่อง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ๎มกันที่ดี และเรื่องของความรู๎คูํคุณธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาให๎ผู๎เรียนสามารถสื่อสารด๎วยภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได๎
2.2 เพื่อยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
2.3 เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
2.4 เพื่อให๎ผู๎เรียนที่มีความสนใจเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมทักษะด๎านภาษาทั้งในและนอกหลักสูตร
2.5 เพื่อสนับสนุนและสํงเสริมให๎ครูผลิตและพัฒนาสื่อการสอนที่หลากหลา
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. ผู๎เรียนสามารถใช๎ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน สื่อสารกับชาวตํางชาติ เมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนได๎ ร๎อยละ 60
2. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ตั้งแตํเกรด 2.5 ขึ้นไปไมํต่ากวํา ร๎อยละ 3
3. ผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ สูงขึ้นร๎อยละ 60
4. ร๎อยละ 90 ของผู๎เรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาภาษาระหวํางโรงเรียน และหนํวยงานภายนอก มีความ
พึงพอใจตํอการรํวมกิจกรรม
5. ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ได๎รับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและ
ประเมินผล เน๎นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห๑ และผลิตสื่อการสอน 1 ผลงาน/ภาคเรียน เพื่อเป็นกลไกลในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.2 ด้านคุณภาพ
1. ผู๎เรียนมีทักษะด๎านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน อยูํในระดับดีขึ้นไป

2. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ อยูํในระดับปานกลาง ขึ้นไป
3. ผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ภาษาอังกฤษ อยูํในระดับดีขึ้นไป
4. ผู๎เรียนมีความพึงพอใจตํอการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาภาษา ทั้งในและนอกหลักสูตรในระดับมากขึ้นไป
5. ครูมีความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล เน๎นพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห๑ ผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นกลไกลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

6. วิธีดาเนินการ

ขั้นตอน
1.
วางแผน
(Plan)
2. ดาเนินการ
(Do)

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1.ประชุมวางแผนโครงการ
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
3.กาหนดหน๎าที่รับผิดชอบ
2.1 กิจกรรมพัฒนางานกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนและยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ
- จัดทาแผนการสอน และวิจัยในชั้นเรียน
- จัดทาสื่อ และวัสดุอุปกรณ๑มาใช๎ในการจัดการ
เรียนรู๎
- สอนเสริม
- จัดทาวิเคราะห๑ข๎อสอบ และคลังข๎อสอบ
- บริการจัดการและปรับปรุงชั้นเรียน ให๎เอื้อตํอ
การเรียนการสอน
2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนและการสํงเสริมการ
เรียนรู๎ทางด๎านภาษา
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและศึกษาตามแหลํงเรียนรู๎นอก
สถานที่
กิจกรรมที่ 3 วันคริสต๑มาส
-จัดกิจกรรมการแขํงขันจัดบอร๑ดวันคริสต๑มาส
-จัดกิจกรรมการแขํงขันวาดภาพวันคริสต๑มาส
กิจกรรมที่ 4 English Camp
3.ตรวจสอบ -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมํ สาระฯ
(Check) -ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)ของกลุํมสาระ
ฯ
-ผลการเข๎ารํวมการแขํงขันทักษะทางภาษา
-ประเมินความพอใจสื่อการสอน
-ประเมินความพอใจการรํวมกิจกรรมทางวิชาการ
4.
สถิติการประเมินแตํละกิจกรรม
ประเมินผล สรุปรายงานโครงการ
และรายงาน
(Action)

ระยะเวลา
งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/
ทรัพยากร
(บุคคล/กลุ่มงาน)
ปี)
7 -11
นายประมาณ ภูลบศรี
กันยายน
นางสาวดวงพร พึ่งศรี
2561
นางสาวอุษา สินตระกูลชัย
1 พ.ย. 61
นายประมาณ ภูลบศรี
–
นางสาวดวงพร พึ่งศรี
30 ก.ย. 62
4,365
นางสาวอุษา สินตระกูลชัย

6,640

2,150
19,500
1 ส.ค.62 –
30 ก.ย. 62

-

นายประมาณ ภูลบศรี
นางสาวดวงพร พึ่งศรี
นางสาวอุษา สินตระกูลชัย

1 ส.ค.62 30 ก.ย. 62

-

นายประมาณ ภูลบศรี
นางสาวดวงพร พึ่งศรี
นางสาวอุษา สินตระกูลชัย

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร ภาษาต่างประเทศ
ชื่อกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนางานกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ภาคเรียนที่ 2 /2561 ถึง 1-2562
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
กระดาษถํายเอกสาร A4 70g
25 หํอ
98
2,450
ปากกา ไวท๑บอร๑ด (น้าเงิน)
10 ด๎าม
20
200
ปากกา ไวท๑บอร๑ด (แดง)
10 ด๎าม
20
200
1 ชุด
620
620
CROSSWORD GAME (ชุดใหญ่)
หนังสือคู่มือการเล่น Crossword game
กระดาษปรู๏ฟ
กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว
มีดคัตเตอร๑
หมึกเติมเครื่องปริ้น

1 เลํม

170

170

2 แผํน
3 อัน
3 อัน
4 ขวด

5
65
40
100

10
195
120
400

รวมเป็นเงิน

4,365

ลงชื่อ................................................ผู๎ประมาณการ
( นายประมาณ ภูลบศรี )
ตาแหนํง หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร ภาษาต่างประเทศ
ชื่อกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและศึกษาตามแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่
(จังหวัด พระนครศรีอยุธยา)
ที่
1

รายการ
ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศจากโรงเรียนไป

จานวนหน่วย
1 คัน

ราคาต่อหน่วย
6,000

รวมเป็นเงิน
6,000

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ไป-กลับ)
2 ป้ายโครงการ
3 เชือกขาว

1 ป้าย
7 ม๎วน

500
20

รวมเป็นเงิน

500
140
6,640

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
( นายประมาณ ภูลบศรี )
ตาแหนํง หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร ภาษาต่างประเทศ
ชื่อกิจกรรมที่ 3 วันคริสต๑มาส
ที่
รายการ
1 ชุดซานตาครอส
2 กระดาษปก A4 150g
3 ขนม

จานวนหน่วย
1 ชุด
1 รีม
1 ชุด

ราคาต่อหน่วย
1,500
150

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
1,500
150
500
2,150

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
( นายประมาณ ภูลบศรี )
ตาแหนํง หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร ภาษาต่างประเทศ
ชื่อกิจกรรมที่ 4 English Camp
ที่
รายการ
1 คําจ๎างเหมาวิทยากรในการจัดคําย
English Camp 1 วัน
จานวนนักเรียน 100 คน คนละ 160 บาท

จานวนหน่วย
-

ราคาต่อหน่วย
160

รวมเป็นเงิน
16,000

2 คําอาหารวําง นักเรียน
จานวน 15 บาท x 2 มื้อ x 100 คน
3 ป้ายโครงการ

100 คน

30

3,000

1 ป้าย

500

500

รวมเป็นเงิน

19,500

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
( นายประมาณ ภูลบศรี )
ตาแหนํง หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
หมายเหตุ : คําจ๎างวิทยากรเป็นแบบเหมาจําย

7. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

32,655

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประมาณ ภูลบศรี
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนํวยงานราชการภายนอก สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห๑บุรี
10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู๎เรียนสามารถใช๎ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
สื่อสารกับชาวตํางชาติ เมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
ได๎ ร๎อยละ 60
2. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ตั้งแตํเกรด 2.5 ขึ้นไปไมํ
ต่ากวํา ร๎อยละ 3
3. ผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

-ผลการเข๎ารํวมการแขํงขันทักษะทาง -เกียรติบัตรและรางวัลที่ได๎รับ
ภาษา
-ประเมินผลสัมฤทธิ์

-แบบประเมิน

-ผลการทดสอบของนักเรียนที่เข๎ารํวม -ผลการสอบ

ทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ
สูงขึ้นร๎อยละ 60
4. ร๎อยละ 90 ของผู๎เรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนา
ภาษาระหวํางโรงเรียน และหนํวยงานภายนอก
มีความพึงพอใจตํอการรํวมกิจกรรม
5. ครูกลุํมสาระฯ ได๎รับการพัฒนา และผลิตสื่อการ
สอน 1 ผลงาน/ภาคเรียน เพื่อเป็นกลไกลในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร๎อยละ 100

การทดสอบ
-การสังเกต
-การสอบถาม
-การเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ
-สารวจการผลิตสื่อที่หลากลาย

-เกียรติบัตรและรางวัลที่ได๎รับ
-ภาพถํายการเข๎ารํวมกิจกรรม
-บัญชีสื่อการเรียนการสอนกลุํม
สาระฯ

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู๎เรียนมีสามารถสื่อสารด๎วยภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได๎
11.2 ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศในระดับปานกลางขึ้นไป
11.3 ผู๎เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 อยูํในระดับดีขึ้นไป
11.4 ผู๎เรียนมีความสนใจเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมทักษะด๎านภาษาทั้งในและนอกหลักสูตร
11.5 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศสามารถผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู๎ ที่หลากหลาย
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
( นายประมาณ ภูลบศรี )
ตาแหนํง หัวหน๎ากลุมํ สาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”
ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารวิชาการ
1. ชื่อโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
.
2. ( ) กลุ่ม/งาน ( / ) กลุ่มสาระศิลปะ
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1, 2, 3, 4, 5
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 1, 2, 3, 5
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน

ประเด็นที่ 1.1
ข๎อที่ 1, 2, 3, 4, 5
ประเด็นที่ 1.2
ข๎อที่ 1, 2, 3, 4
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1, 2, 3
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่กาหนดมาตรฐานการเรียนรู๎
ตามเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน การวัดผลการประเมินผลที่สะท๎อนมาตรฐาน การนาหลักสูตรสูํการ
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีศักยภาพบนพื้นฐานของความแตกตํางระหวํางบุคคล ตลอดจนป๓จจุบันการเรียนการ
สอนต๎องให๎ผู๎เรียนคิดเป็น ทาเป็น มีประสบการณ๑มีทักษะ เพื่อเป็นการแขํงขันและประกอบอาชีพในภายภาคหน๎า
ตลอดจนการปฏิบัติงานของผู๎เรียนสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค๑ การจัดแนวทางในการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ
ซึ่งผลจากการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ของโรงเรียน พบวํา คุณภาพของการจัดกิจกรรมเรื่องศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ ที่สํงผลตํอนักเรียนได๎ระดับคุณภาพดีมาก ซึ่งต๎องปฏิบัติกิจกรรมดังกลําวอยํางตํอเนื่องและพัฒนา
กิจกรรมให๎หลากหลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎กระบวนการคิดที่หลากหลาย ปรับเปลี่ยนวิธีการ
และพัฒนาในด๎านสื่อ อุปกรณ๑ เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ ทาให๎เข๎าใจการเรียนได๎งํายขึ้น ได๎ฝึกปฏิบัติ
จากของจริง มีทักษะประสบการณ๑ ได๎ใช๎ทฤษฎีที่เรียนมาและนาความรู๎ เพื่อเห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ และ
กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม เข๎ารํวมกิจกรรม สร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และด๎านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี รวมทั้งสามารถเข๎ารํวมการแขํงขันเพื่อสร๎างชื่อเสียงและเกียรติยศ เป็นแนวทางพื้นฐานในการศึกษาตํอ
และประกอบอาชีพ นอกจากนี้ทาให๎ผู๎เรียนเกิดสุนทรียะและเกิดความพึงพอใจกับการมีสํวนรํวมในกิจกรรมด๎านตํางๆ
ทั้งในและนอกหลักสูตรอยํางเต็มศักยภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎ผู๎เรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไป
2.2 เพื่อให๎ผู๎เรียนที่มีความสนใจเข๎ารํวมกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ทั้งในและนอกหลักสูตร
2.3 เพื่อให๎ผู๎เรียนมีผลงานด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ทั้งในและนอกหลักสูตร
2.4 เพื่อให๎ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ทั้งในและ
นอกหลักสูตร
2.5 เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความพึงพอใจตํอการเข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ทั้งในและนอกหลักสูตร
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

1.
2.
3.
4.
5.

ผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะตั้งแตํเกรด 3 ขึ้นไปไมํต่ากวําร๎อยละ 75
ร๎อยละ 95 ของผู๎เรียนที่มีความสนใจเข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ทั้งในและนอกหลักสูตร
ร๎อยละ 95 ของผู๎เรียนที่มีผลงานด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ทั้งในและนอกหลักสูตร
ร๎อยละ 95 ของผู๎เรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ทั้งในและนอกหลักสูตร
ร๎อยละ 90 ของผู๎เรียนที่มีความพึงพอใจตํอการเข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ทั้งในและ
นอกหลักสูตร
6. ร๎อยละ 90 ของผู๎เรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมระหวํางโรงเรียนกับชุมชน
7. ร๎อยละ 85 ของผู๎รับบริการที่มีความพึงพอใจตํอสถานศึกษา
8. ร๎อยละ 85 ของผู๎เรียนที่มีความพึงพอใจตํอการใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
3.2 ด้านคุณภาพ
1. ผู๎เรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไป
2. ผู๎เรียนมีความสนใจเข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ทั้งในและนอกหลักสูตรในระดับมากขึ้นไป
3. ผู๎เรียนมีผลงานด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ทั้งในและนอกหลักสูตรในระดับ
4. ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ทั้งในและนอกหลักสูตรในระดับมากขึ้นไป
5. ผู๎เรียนมีความพึงพอใจตํอเข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ทั้งในและนอกหลักสูตรในระดับ
มากขึ้นไป
6. ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมระหวํางโรงเรียนกับชุมชนในระดับมากขึ้นไป
7. ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจตํอสถานศึกษาในระดับมากขึ้นไป
8. ผู๎เรียนมีความพึงพอใจตํอการใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในระดับมากขึ้นไป
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัด
สิงห๑บุรี
5.ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

6.วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน
(Plan)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และ สพฐ. ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับ
โครงการ
2. ศึกษาผลการดาเนินโครงการฯ ใน
ปีที่ผํานมา
3. ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได๎ในการพัฒนาโครงการฯ
4. จัดทาโครงการนาเสนอตํอฝ่าย
บริหาร
2.
1. ประชุมคณะทางานเพื่อชี้แจง
ดาเนินการ
โครงการฯ และมอบหมายภาระ
(Do)
งาน
2. ดาเนินกิจกรรม
2.1 กิจกรรมพัฒนางานกลุํม
สาระการเรียนรู๎ศิลปะ
2.2 กิจกรรมการเรียนการสอน
และการสํงเสริมสุนทรียภาพ
ทางด๎านศิลปะ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการ
สอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาศิลปะ
- จัดทาแผนการสอน และวิจัย
ในชั้นเรียน
- จัดทาสื่อ และวัสดุอุปกรณ๑มา
ใช๎ในการจัดการเรียนรู๎
- สอนเสริม
- จัดทาวิเคราะห๑ข๎อสอบ และ
คลังข๎อสอบ
- บริหารจัดการและปรับปรุงชั้น
เรียน ให๎เอื้อตํอการเรียนการสอน

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
ต.ค. 61
นายสุเมธ
มานะกรโกวิท

ต.ค. 61

ครูกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ศิลปะ

ต.ค. 61 –
ก.ย. 62
ต.ค. 61 –
ก.ย. 62

3,000

นายสุเมธ
มานะกรโกวิท
นางสาววราภรณ๑
ทรงเจริญ

ต.ค. 61 –
ก.ย. 62

1,000

นางสาววราภรณ๑
ทรงเจริญ

6. วิธีดาเนินการ (ตํอ)
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

2.
กิจกรรมที่ 2 ฝึกทักษะผู๎เรียน
ดาเนินการ ด๎านศิลปะ
(Do)
- จัดกิจกรรมฝึกทักษะด๎านศิลปะ
(ตํอ)
- จัดแสดงผลงานบริเวณห๎อง
ทัศนศิลป์และบอร๑ดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 ประกวดแขํงขันงาน
ศิลปะทั้งภายในและนอกโรงเรียน

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
ต.ค. 61 –
2,727
นางสาววราภรณ๑
ก.ย. 62
ทรงเจริญ

ต.ค. 61 –
ก.ย. 62

2,000

นางสาววราภรณ๑
ทรงเจริญ

2.3 กิจกรรมการเรียนการสอน
และการสํงเสริมสุนทรียภาพ
ทางด๎านดนตรี
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาการเรียนการ
สอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาดนตรี
- จัดทาแผนการสอน วิจัยในชั้น
เรียนแก๎ป๓ญหาของผู๎เรียนในการ
จัดการเรียนการสอน
- จัดหาสื่อ และวัสดุอุปกรณ๑มา
ใช๎ในการเรียนการสอน
- สอนเสริม
- จัดทาวิเคราะห๑ข๎อสอบ และ
คลังข๎อสอบ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเน๎นกระบวนการคิด
- กิจกรรมชํางซํอมเครื่องดนตรี
- บริหารจัดการและปรับปรุงชั้น
เรียน ให๎เอื้อตํอการเรียนการสอน
- กิจกรรมเรียนรู๎จากวิทยากร
ท๎องถิ่นและแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายใน
และนอกโรงเรียน

ต.ค. 61 –
ก.ย. 62
ต.ค. 61 –
ก.ย. 62

นายสุเมธ
มานะกรโกวิท
15,000

นายสุเมธ
มานะกรโกวิท

6. วิธีดาเนินการ (ตํอ)
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)

2.
กิจกรรมที่ 5 ฝึกทักษะผู๎เรียนด๎าน
ดาเนินการ ทักษะดนตรี
(Do)
- จัดซื้อ จัดหาอุปกรณ๑เพื่อ
(ตํอ)
พัฒนาทักษะ และให๎เพียงพอกับ
ผู๎เรียน
- ฝึกพัฒนาทักษะด๎านดนตรีของ
ผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง
- นานักเรียนรํวมแสดงและ
ให๎บริการทั้งในและนอกโรงเรียน
กิจกรรมที่ 6 นานักเรียนแสดง
ดนตรีภายในและนอกโรงเรียน
- ให๎บริการแสดงดนตรีทั้ง
ภายในและนอกโรงเรียน
- กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด๎าน
ดนตรี
กิจกรรมที่ 7 บารุงรักษา ซํอมแซม
และทาความ สะอาด
- บารุงรักษา ซํอมแซมเครื่อง
ดนตรีและเครื่องแตํงตัวของนักเรียน
ดนตรี
2.4 กิจกรรมการเรียนการสอน
และการสํงเสริมสุนทรียภาพ
ทางด๎านนาฏศิลป์
กิจกรรมที่ 8 พัฒนาการเรียนการ
สอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชานาฏศิลป์
- จัดทาแผนการสอน วิจัยในชั้น
เรียนแก๎ป๓ญหาของผู๎เรียนในการ
จัดการเรียนการสอน
- สอนเสริม
- จัดทาวิเคราะห๑ข๎อสอบ และ
คลังข๎อสอบ

ต.ค. 61 –
ก.ย. 62

-

นายสุเมธ
มานะกรโกวิท

ต.ค. 61 –
ก.ย. 62

-

นายสุเมธ
มานะกรโกวิท

ต.ค. 61 –
ก.ย. 62

-

นายสุเมธ
มานะกรโกวิท

ต.ค. 61 –
ก.ย. 62
ต.ค. 61 –
ก.ย. 62

นางสาวอัจฉรา
วรรณ กองสุผล
-

นางสาวอัจฉรา
วรรณ กองสุผล

6. วิธีดาเนินการ (ตํอ)
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
2.
กิจกรรมที่ 8 พัฒนาการเรียนการ ต.ค. 61 –
นางสาวอัจฉรา
ดาเนินการ สอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก.ย. 62
วรรณ กองสุผล
(Do)
วิชานาฏศิลป์ (ตํอ)
(ตํอ)
- จัดทาสื่อ และวัสดุอุปกรณ๑มา
ใช๎ในการเรียนการสอน
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเน๎นกระบวนการคิด
- บริหารจัดการและปรับปรุงชั้น
เรียน ให๎เอื้อตํอการเรียนการสอน
และจัดมุมแสดงผลงานทางนาฏศิลป์
ของนักเรียน
กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมสํงเสริม
ต.ค. 61 –
นางสาวอัจฉรา
การพัฒนาศักยภาพในด๎านนาฏศิลป์
ก.ย. 62
วรรณ กองสุผล
- จัดการฝึกทักษะนาฏศิลป์ใน
เวลาเรียน หรือชํวงพักกลางวันและ
เวลาวํางให๎กับนักเรียนที่มีความ
สนใจ
- จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
นักเรียนนาฏศิลป์
- การเข๎ารํวมกิจกรรมการ
แขํงขัน ทั้งภายในและนอกโรงเรียน
10,000
กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมการ
แสดงรํวมกับหนํวยงานภายในและ
นอกโรงเรียน
- ซื้อชุดการแสดงนาฏศิลป์
ประกอบการเรียนการสอน
- เชําชุดการแสดง (กรณีทไี่ มํมี
เครื่องแตํงกายในโรงเรียน)
- คํ า อาหารส าหรั บ นั ก เรี ย นที่
แสดง
- คําเครื่องสาอาง
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

6. วิธีดาเนินการ (ตํอ)
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

3.
1. นิเทศและติดตาม
ตรวจสอบ 2. ประเมินผลโครงการง
(Check)
4.
ประเมินผล
และ
รายงาน
(Action)

1. สร๎างเครื่องมือการประเมินผู๎เรียน
ตามเป้าหมาย
2. ประเมินผู๎เรียนตามเครื่องมือที่
สร๎าง
3. สรุปและทารายงานผลการดาเนิน
โครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
นายสุเมธ
ส.ค. 62 –
มานะกรโกวิท
ก.ย. 62

ต.ค. 61 –
ก.ย. 62

-

และผู๎รับผิดชอบ
กิจกรรม
นายสุเมธ
มานะกรโกวิท
และผู๎รับผิดชอบ
กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร๎างและพัฒนาผู๎เรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชื่อกิจกรรมพัฒนางานกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
กระดาษ A4
ปากกาไวท๑บอร๑ด
กระดาษโปสเตอร๑อํอน
กระดาษโปสเตอร๑แข็ง
ฟิวเจอร๑บอร๑ด
กระดาษกาวหนังไกํ
คัตเตอร๑
กรรไกร
แฟ้มปกหนังตราช๎าง 3” 120F A4
ไส๎แฟ้ม A4

จานวนหน่วย
4
1 โหล
38
29
20
15
4
4
6
8

ราคาต่อหน่วย
100
250
5
10
20
20
30
30
95
25

รวมเป็นเงิน
400
250
190
290
400
300
120
100
570
200

11 แฟ้ม A4
รวมเป็นเงิน

5

35

175
3,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นายสุเมธ มานะกรโกวิท)
ตาแหนํง หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ

ชื่อกิจกรรมการเรียนการสอนและการสํงเสริมสุนทรียภาพทางด๎านศิลปะ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ

ที่
รายการ
1 กระดาษโรเนียวขาว A4 K.36 80g. 500 แผํน
2 กระดาษ 100 ปอนด๑
3 เทปกระดาษกาวสองหน๎าบาง 6mm.
รวมเป็นเงิน

จานวนหน่วย
2 หํอ
2 หํอ
2 อัน

ราคาต่อหน่วย
119
375
6

รวมเป็นเงิน
238
750
12
1,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาววราภรณ๑ ทรงเจริญ)
ตาแหนํง ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ

ชื่อกิจกรรมการเรียนการสอนและการสํงเสริมสุนทรียภาพทางด๎านศิลปะ
กิจกรรมที่ 2 ฝึกทักษะผู๎เรียนด๎านศิลปะ
ที่
รายการ
1 ชุดพูํกัน เซไก
2 พูกํ ันกลม Masterart No.12
3 ชุดสีโปสเตอร๑ Masterart

จานวนหน่วย
3
1
4

ราคาต่อหน่วย
140
72
65

รวมเป็นเงิน
420
72
260

4
5
6
7

ดินสอสี คลอรีน 24 สี
ชุดเมจิกม๎า H-88
เมจิกม๎า H-11c
ตัวแกะไม๎เดี่ยว
รวมเป็นเงิน

12
7
2
4

115
35
55
60

1,380
245
110
240
2,727

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาววราภรณ๑ ทรงเจริญ)
ตาแหนํง ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ

ชื่อกิจกรรมการเรียนการสอนและการสํงเสริมสุนทรียภาพทางด๎านศิลปะ
กิจกรรมที่ 3 ประกวดแขํงขันงานศิลปะทัง้ ภายในและนอกโรงเรียน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
สีโปสเตอร๑ Sakura
ชุดพูํกันด๎ามเขียว
บาเร็ง
ลูกกลิ้ง เซไก
ชุดแกะไม๎
กระดาน A3
ดินสอ EE
กระดาษ 100 ปอนด๑
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จานวนหน่วย
20
2
1
1
1
2
2
2

ราคาต่อหน่วย
38
65
120
110
60
20
210
180

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ

รวมเป็นเงิน
760
130
120
110
60
40
420
360
2,000

(นางสาววราภรณ๑ ทรงเจริญ)
ตาแหนํง ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ

กิจกรรมการเรียนการสอนและการสํงเสริมสุนทรียภาพทางด๎านดนตรี
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
ลิ้น Auto Saxophone
ลิ้น Clarinet
ลิ้น Tenor Saxophone
สายกีตาร๑
สายแจ็คอยํางดี
เม๎าท๑ Auto
เม๎าท๑ Tenor
รวมเป็นเงิน

จานวนหน่วย
1 กลํอง
1 กลํอง
1 กลํอง
3 กลํอง
1 เส๎น
2 อัน
1 อัน

ราคาต่อหน่วย
2,750
2,750
3,100
300
500
1,500
1,900

รวมเป็นเงิน
2,750
2,750
3,100
900
500
3,000
2,000
15,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นายสุเมธ มานะกรโกวิท)
ตาแหนํง หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ

กิจกรรม การเรียนการสอนและการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านนาฏศิลป์
กิจกรรมที่ 10 การแสดงรํวมกับหนํวยงานภายในและนอกโรงเรียน

ที่
รายการ
1 คําเชําชุดการแสดง
2. คําเครื่องสาอาง

จานวนหน่วย
20
-

ราคาต่อหน่วย
400
-

รวมเป็นเงิน

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
ตาแหนํง ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ

รวมเป็นเงิน
8,000
2,000
10,000

7. งบประมาณ
รายการ
คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน
33,727

33,727

33,727

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุเมธ มานะกรโกวิท
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ
10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะตั้งแตํเกรด 3
ขึ้นไปไมํต่ากวําร๎อยละ 75
2. นักเรียนร๎อยละ 95 มีความสนใจเข๎า
รํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ทั้ง
ในและนอกหลักสูตร
3. นักเรียนร๎อยละ 95 มีผลงานด๎าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ทั้งในและนอก
หลักสูตร

วิธีการประเมิน
- ประเมินผลสัมฤทธิ์

เครื่องมือประเมิน
- แบบประเมิน

- การสังเกต
- เกียรติบัตรและรางวัลที่ได๎รับ
- การเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ - ภาพถํายการเข๎ารํวมกิจกรรม

- รวบรวมรางวัลที่ได๎รับ
- ผลงาน
จากการแขํงขัน
- เกียรติบัตรและรางวัลที่ได๎รับ
- การเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ - ภาพถํายการเข๎ารํวมกิจกรรม
- แบบฟอร๑มการรวบรวมข๎อมูล
การแขํงขันฯ
4. นักเรียนร๎อยละ 95 เข๎ารํวมกิจกรรม - การสังเกต
- ภาพถํายการเข๎ารํวมกิจกรรม
ด๎านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ทั้งใน - การเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ
และนอกหลักสูตร
5. นักเรียนร๎อยละ 90 มีความพึงพอใจตํอ - การสังเกต
- แบบประเมินความพึงพอใจ
การเข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี
- การสอบถาม
นาฏศิลป์ ทั้งในและนอกหลักสูตร
6. นักเรียนร๎อยละ 90 เข๎ารํวมกิจกรรม - การสังเกต
- ภาพถํายการเข๎ารํวมกิจกรรม
ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน
- การเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ
7. ผู๎รับบริการร๎อยละ 85 มีความพึง
- การสังเกต
- แบบประเมินความพึงพอใจ

พอใจตํอสถานศึกษา
- ประเมินความพึงพอใจ
8. นักเรียนร๎อยละ 85 มีความพึงพอใจตํอ - การสังเกต
การใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น - ประเมินความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะในระดับดีขึ้นไป
2. นักเรียนที่มีความสนใจเข๎ารํวมกิจกรรม และสร๎างสรรค๑ผลงานด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ทั้งในและ
นอกหลักสูตร
3. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ทั้งในและนอก
หลักสูตร
4. นักเรียนมีความพึงพอใจตํอการเข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทั้งใน
และนอกหลักสูตร

ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นายสุเมธ มานะกรโกวิท)
ตาแหนํง หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ
ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”
ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

โรงเรียนสิงหพาหุ“ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1. ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
2. ( ) กลุ่ม/งาน (/ ) กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1,2,3,4
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 1,2,3,4,5
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นที่ 1.1 ข๎อที่ 1,2,3,4,5
ประเด็นที่ 1.2 ข๎อที่ 1,2,3,4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.2,2.3,2.4 และ 2.6
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 3.1,3.2,3.3,3.4 และ3.5
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล (อธิบายหลักการ ความสาคัญ ที่มาและเหตุผล ควรมีการอ๎างอิง เชํน นโยบายหรือหลัก
วิชาการ)
ป๓จจัยที่ทาให๎นักเรียนประสบผลสาเร็จทางการเรียนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือการมีวัสดุ อุปกรณ๑ ที่พร๎อม
เพรียงเหมาะสมกับการเรียนการสอนและเพื่อให๎การดาเนินงานและการพัฒนาการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ
ทางกลุํมสาระสุ ขศึกษาและพลศึกษามีความจาเป็นต๎องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑ สื่อ ที่ใช๎ในการเรียนให๎พอเพียงกับ
จานวนนักเรียนในแตํห๎องเรียน
2. วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคล๎องกับมาตรฐาน/ตัวบํงชี้/หลักการและเหตุผล)
1. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีทักษะด๎านกีฬาและสามารถนาไปปรับใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
2. เพื่อให๎ผู๎เรียนใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑
3. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีวัสดุอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการเรียนอยํางพอเพียง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จานวนที่ได๎รับการพัฒนา)
1. นักเรียนร๎อยละ ๙๕ มีสุขภาพดีและมีอุปกรณ๑พอเพียงในการเรียน
2. นักเรียนร๎อยละ ๗๕ มีทักษะทางกีฬาชนิดตํางๆ
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู๎เรียนตระหนักถึงคุณคําในการออกกาลังและเลํนกีฬา

4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 1. วางแผนโครงการ
(Plan) 2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
3. กาหนดหน๎าที่รับผิดชอบ
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 อุปกรณ๑กีฬา(สื่อ)
(Do)
1.ของบประมาณจัดซื้ออุปกรณ๑
2.นาอุปกรณ๑ที่ขาดแคลนมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน
3.ประเมินภาพรวมของการจัดกิจกรรม(ผู๎เรียนต๎องมีอุปกรณ๑ครบทุก
คนกิจกรรมที่ 2 อุปกรณ๑ประกอบการสอน
1. ของบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑
2.นาวัสดุอุปกรณ๑มาใช๎ประกอบการจัดการเรียนการสอน รวมถึง
ประเมินผู๎เรียน

3.ตรวจสอบ
(Check) รายงานผลการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
4.
ผู๎เรียนร๎อยละ 95 มีทักษะจากการเรียนการสอนในรายวิชาพล
ประเมินผล ศึกษาและสุขศึกษา
และรายงาน
(Action)

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
(วัน/
(บุคคล/กลุ่ม
/ทรัพยากร
เดือน/ปี)
งาน)
ก.ย.- ต.ค.

-

สุริยา คชอินทร๑

ภาคเรียนที่
2/2561

8,385

สุริยา คชอินทร๑

ภาคเรียนที่
1/2562

1,228

สุริยา คชอินทร๑

หลังเสร็จสิ้น
กิจกรรมหรือ
โครงการ

-

สุริยา คชอินทร๑

-

สุริยา คชอินทร๑

-

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร สุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อกิจกรรมที่ 1 อุปกรณ๑กีฬา(สื่อ)
ที่
1
2
3
4
5

รายการ
ไม๎เทเบิลเทนนิส
ไม๎แบดมินตัน
เสื้อลาลอง(เอี๊ยม)
ตาขํายหํวงบาสเกตบอล
แมํกุญแจ
รวมเป็นเงิน

ภาคเรียนที่ 2 /2561
จานวนหน่วย
10
10
15
2
5

ราคาต่อหน่วย
155
350
165
180
100

รวมเป็นเงิน
1550
3,500
2,475
360
500
8,385

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นายสุริยา คชอินทร๑)
ตาแหนํง หัวหน๎ากลุํมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร สุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อกิจกรรมที่ 2 อุปกรณ๑การสอน
ที่
รายการ
1 กระดาษเกียรติบัตร
2 กระดาษA4

ภาคเรียนที่ 2 /2561
จานวนหน่วย
5
6

ราคาต่อหน่วย
65
110

รวมเป็นเงิน
325
660

3
4
5
6

ฟิวเจอร๑บอร๑ด
กระดาษสีอํอน
ขอบติดบอร๑ด
กาวสองหน๎า
รวมเป็นเงิน

4
6
3
2

25
8
15
25

100
48
45
50
1,228

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นายสุริยา คชอินทร๑)
ตาแหนํง หัวหน๎ากลุํมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

7. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

9,613

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุริยา คชอินทร๑
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เขียนให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ที่กาหนดซึ่งอาจมีมากกวําวัตถุประสงค๑ที่กาหนด)

1. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีทักษะด๎านกีฬาและสามารถนาไปปรับใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
2. เพื่อให๎ผู๎เรียนใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑
3. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีวัสดุอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการเรียนอยํางพอเพียง
ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ
( นายสุริยา คชอินทร๑ )
ตาแหนํง หัวหน๎ากลุํมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”
ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารวิชาการ
1. ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะของนักเรียน
2. ( ) กลุ่ม/งาน (/ ) กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1,2,3,5
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 1,2,3,4,5
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นที่ 1.1 ข๎อที่ 1,2,3,4,5
ประเด็นที่ 1.2 ข๎อที่ 1,2,3,4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.2,2.3,2.4 และ 2.6
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ

ประเด็นที่ 3.1,3.2,3.3,3.4 และ3.5
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 15.
5. ลักษณะโครงการ (/ ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เมื่อนักเรียนได๎เรียนทักษะกีฬาตํางๆจากในชั่วโมงเรียนจึงมีความจาเป็นต๎องจัดให๎มีการฝึกทักษะที่ได๎เรียนมา
โดยจั ดให๎ มีการแขํงขัน กีฬาภายในโรงเรี ย นขึ้น เพื่อให๎ ผู๎ เรียนจะได๎นาทักษะตํางๆที่ได๎เลํ าเรียนมา มาใ ช๎และ
แสดงออกในการแขํงขัน รวมทั้งฝึกทักษะในการแขํงขันเพื่อตํอยอดนาไปสูํการแขํงขันกีฬาประเภทตํางๆภายนอก
สถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคล๎องกับมาตรฐาน/ตัวบํงชี้/หลักการและเหตุผล)
1. เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎นาทักษะที่ได๎ไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
2. เพื่อให๎ผู๎เรียนใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑
3. เพื่อเป็นการสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎หํางไกลยาเสพติด
4. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีทักษะทางกีฬาที่ตนเองชอบ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จานวนที่ได๎รับการพัฒนา)
1.นักเรียนร๎อยละ 80 มีการพัฒนาด๎านทักษะ
2.นักเรียนร๎อยละ 80 มีการพัฒนาด๎านรํางกายที่แข็งแรง
3.2 เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนมีจิตใจที่ดี รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย
2.นักเรียนได๎นาทักษะทางกีฬาไปใช๎ในการดาเนินชีวิตประจาวัน

4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
6. วิธีดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา งบประมาณ/
ขั้นตอน
กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
(บุคคล/กลุ่ม
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร
งาน)
1. วางแผน 1.ประชุมวางแผนโครงการ
(Plan) 2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
ก.ย.-ต.ค. 61
สุริยา คชอินทร๑
3.กาหนดหน๎าที่รับผิดชอบ

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 มหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการฯ
(Do)
1.ฝึกซ๎อม

ระยะเวลา งบประมาณ/
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่ม
งาน)

พ.ย.61-ม.ค.62

290

สุริยา คชอินทร๑

มิ.ย.-ก.ย. 62

12,577

สุริยา คชอินทร๑

พ.ค.62-ม.ค.63

3,650

สุริยา คชอินทร๑

ก.ค.-ส.ค.63

1,060

สุริยา คชอินทร๑

หลังเสร็จสิ้น
กิจกรรม

-

สุริยา คชอินทร๑

-

สุริยา คชอินทร๑

2.เข๎ารํวมแขํงขัน 3.ประเมินผล

กิจกรรมที่ 2 กีฬาสีภายใน
1. จัดทาคาสั่งเพื่อจัดตั้งกรรมการ
2.ประชุมวางแผน
3.ดาเนินงานตาม
4.สอบถามความพึงพอใจ
5.ประเมินผลการดาเนินงาน
6.สรุปผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 3 ลานกีฬาต๎านยาเสพติด
1. จัดทาคาสั่งเพื่อจัดตั้งกรรมการ
2.ประชุมวางแผน
3.ดาเนินงานตาม
4.สอบถามความพึงพอใจ
5.ประเมินผลการดาเนินงาน
6.สรุปผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 4 การแขํงขันกีฬา
นักเรียนระดับจังหวัด (อุปกรณ๑)
1.ฝึกซ๎อม 2.เข๎ารํวมแขํงขัน 3.ประเมินผล
3.ตรวจสอบ รายงานผลการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
(Check)
4. ประเมินผล ร๎อยละ 95 ได๎ใช๎ทักษะจากการเรียนนามาใช๎
และรายงาน ในการแขํงขันและประยุกต๑ใช๎ใน
(Action) ชีวิตประจาวัน

ประเมินจาก
การจัดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาทักษะของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร สุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อกิจกรรมที่ 1 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 /2561
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
1 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
1
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
1.1 อุปกรณ๑สาหรับตัดตํอเพลง (แฟลชไดร๑)
1
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
290

รวมเป็นเงิน
290

290

290
290

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นายสุริยา คชอินทร๑)
ตาแหนํง หัวหน๎ากลุํมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาทักษะของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร สุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อกิจกรรมที่ 2 กีฬาสีภายใน
ที่
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

รายการ
กีฬาสีภายใน
สีน้ามัน(ทาสนามวอลเลย๑บอล)
สีน้าทาสนามบอล
ลูกกลิ้งทาสี
แปรงทาสี
ไม๎คฑากร
เหรียญรางวัล
รวมเป็นเงิน

ภาคเรียนที่ 1 /2562
จานวนหน่วย
1
3
4
2
2
2
150

ราคาต่อหน่วย
12,577
599
980
60
120
250
40

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นายสุริยา คชอินทร๑)
ตาแหนํง หัวหน๎ากลุํมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

รวมเป็นเงิน
12,577
1,797
3,920
120
240
500
6,000
12,577

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาทักษะของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร สุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อกิจกรรมที่ 3 ลานกีฬาต๎านยาเสพติด
ที่
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

รายการ
ลานกีฬาต๎านยาเสพติด
ตาขํายฟุตบอล (ฟุตบอล 7 คน)
เงินรางวัล
กระดาษเกียรติบัตร
น้าแข็ง (2 กระสอบ)
น้าดื่ม
รวมเป็นเงิน

ภาคเรียนที่ 1 /2562
จานวนหน่วย
1
1
1
1
2
6

ราคาต่อหน่วย
3,650
2,500
600
250
50
35

รวมเป็นเงิน
3,650
2,500
600
250
100
200
3,650

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นายสุริยา คชอินทร๑)
ตาแหนํง หัวหน๎ากลุํมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาทักษะของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร สุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อกิจกรรมที่ 4 การแขํงกีฬานักเรียนระดับจังหวัด
ที่
1
1.1
1.2
1.3

รายการ
การแขํงกีฬานักเรียนระดับจังหวัด
คําน้าดื่ม
คําอาหาร
คํายาเวชภัณฑ๑
รวมเป็นเงิน

ภาคเรียนที่ 1 /2562
จานวนหน่วย

ราคาต่อหน่วย

6
24
1

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ

35
30
140

รวมเป็นเงิน
1,060
200
720
140
1,060

(นายสุริยา คชอินทร๑)
ตาแหนํง หัวหน๎ากลุํมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

7. งบประมาณ
รายการ
คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

17,577

รวมเป็นเงิน

17,577

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุริยา คชอินทร๑
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เขียนให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ที่กาหนดซึ่งอาจมีมากกวําวัตถุประสงค๑ที่กาหนด)
1. เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎นาทักษะที่ได๎ไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
2. เพื่อให๎ผู๎เรียนใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑
3. เพื่อเป็นการสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎หํางไกลยาเสพติด
4. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีทักษะทางกีฬาที่ตนเองชอบ
ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นายสุริยา คชอินทร๑)
ตาแหนํง หัวหน๎ากลุํมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหาร วิชาการ
1. ชื่อโครงการ แนะแนวการศึกษา
2. ( ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ แนะแนว
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1 , 2 , 3 , 4 และข๎อที่ 5
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 1 , 2 , 3 , 4 และข๎อที่ 5
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นที่ 1 ข๎อที่ 2
ประเด็นที่ 2 ข๎อที่ 3 และข๎อที่ 4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.1 ,2.2
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 3.3 , 3.4 และ3.5
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1 และข๎อที่ 3
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล

จากการจัดกิจกรรมแนะแนวในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีที่ ๖ พบวํานักเรียนสํวนใหญํยังขาด
ความรู๎ความเข๎าใจ และยังไมํเห็นความสาคัญของการศึกษาตํอ ยังไมํรู๎วําตนเองชอบ หรืออยากเรียนสาขาใด อยาก
ประกอบอาชีพใด ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชํน ป๓ญหาด๎านเศรษฐกิจของครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย๑
ความสนใจใสํใจในด๎านการเรียนของนักเรียนเอง และความไมํรู๎วําตนเองชอบด๎านใดหรือมีความถนัดด๎านใด ซึ่งถ๎า
ไมํแก๎ไขป๓ญหาเหลํานี้แล๎วอาจทาให๎นักเรียนมีระดับการศึกษาต่า ไมํสามารถออกไปแขํงขัน ในสังคม หรือประกอบ
อาชีพที่ดี และเป็ นป๓ ญหาขาดแคลนทรั พยากรมนุษย๑ที่มีคุณภาพในระดับประเทศได๎การแก๎ไขป๓ญหาดังกลํ าว
จึงต๎องพัฒนาให๎นักเรีย นมีความรู๎ความเข๎าใจ และเห็นความสาคัญของการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น สามารถ
มองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพของตนเอง รู๎จั กความชอบและความถนัดของตนเอง เพื่อชํวยสํงเสริม ให๎
ความชํวยเหลือนักเรียนให๎ได๎รับความสุข รู๎จักการพึ่งตนเอง การแก๎ไขป๓ญหา การพัฒนาตนโดยใช๎สติป๓ญญาเพื่อให๎
เกิดความสาเร็จตามศักยภาพของตนเอง และนาพาตนเองไปสูํเส๎นทางชีวิตที่เหมาะสม ดารงตนอยํางมีคุณคํา เป็น
ประโยชน๑แกํสังคมและประเทศชาติอยํางแท๎จริง
ดังนั้ น กลุํ มงานแนะแนว โรงเรี ย นสิ งหพาหุ “ประสานมิต รอุป ถัม ภ๑ ” จึงได๎จัด ทาโครงการแนะแนว
การศึกษาตํอขึ้นมาเพื่อสนองนโยบายดังกลําว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อชํวยเหลือนักเรียนในด๎านตํางๆ เชํน ด๎านการเรียน ความประพฤติ เศรษฐกิจและอาชีพ
2.2 เพื่อให๎บริการข๎อมูลสารสนเทศด๎านการแนะแนว เชํน การศึกษาตํอ การประกอบอาชีพ แกํผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องกับการศึกษา
2.3 เพื่อสํงเสริมการพัฒนาผู๎เรียนทั้งในด๎านสังคม อารมณ๑ และจิตใจ เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ ความคิด
รู๎จักการแก๎ป๓ญหา มีทักษะในการดารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1) โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมในงานแนะแนว อยูํในเกณฑ๑ดี
2) นักเรียนร๎อยละ 90 ศึกษาตํอและประกอบอาชีพ
3) นักเรียนร๎อยละ 90 มีความรักและความผูกพันตํอเพื่อนตํอครู และสถานศึกษา
3.2 ด้านคุณภาพ
1) โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมในงานแนะแนวได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2) นักเรียนชั้นม.3 และ ชั้นม.6 ศึกษาตํอและประกอบอาชีพ
3) นักเรียนมีความรักและความผูกพันตํอเพื่อน ตํอครู และสถานศึกษา
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
8. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
9. วิธีดาเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 6. ประชุมคณะกรรมทุกทํานวางแผน
(Plan) งานและประเมินแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 256๒
7. มอบหมายความรับผิดชอบการเขียน
งบประมาณ
3. ดาเนินการตามรายละเอียดของแตํ
ละกิจกรรม
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 แนะแนวการศึกษาตํอจาก
(Do)
สถาบันตํางๆ
กิจกรรมที่ 2 ออกแนะแนว ป.6

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
7 - 11
นางสาวสุกัญญา
ก.ย. 61
เอมพันธุ๑

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

1,000

นางสาวสุกัญญา
เอมพันธุ๑

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาห๎องแนะแนว
1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาบริการแนะแนว
1 ต.ค. 61 –
5 บริการ
30 ก.ย. 62
3.
1. ตรวจสอบการดาเนิน งานให๎ เป็นไป 1 พ.ย. 61 –
ตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่กาหนด
30 ก.ย. 62
(Check) 2. ตรวจสอบการดาเนิน งานให๎ เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วํางไว๎
3. ติดตามตรวจสอบโดยใช๎แบบประเมิน
ที่ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค๑ แ ละบรรลุ
เป้าหมาย
4. ถ๎ า มี ป๓ ญ หาหรื อ อุ ป สรรคให๎ เ ตรี ย ม
ดาเนินการแก๎ไข
4.
1. สถิติการประเมินกิจกรรมแตํละ
1 ส.ค. –
ประเมินผล กิจกรรม
30 ก.ย. 62
และ
2. สรุปรายงานโครงการ
รายงาน
(Action)

3,000

นางสาวสุกัญญา
เอมพันธุ๑
นางสาวสุกัญญา
เอมพันธุ๑
นางสาวสุกัญญา
เอมพันธุ๑
นางสาวสุกัญญา
เอมพันธุ๑

1,050
2,000
-

-

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ แนะแนวการศึกษา

นางสาวสุกัญญา
เอมพันธุ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร วิชาการ
ชื่อกิจกรรมที่ 1 แนะแนวการศึกษาตํอจากสถาบันอื่น

ที่
รายการ
1 อาหารวําง (น้า+ขนม)
รวมเป็นเงิน

ภาคเรียนที่ 2/2561
จานวนหน่วย
20

ราคาต่อหน่วย
25

รวมเป็นเงิน
500
500

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ๑)
ตาแหนํง ครู

ที่
รายการ
1 อาหารวําง (น้า+ขนม)
รวมเป็นเงิน

ภาคเรียนที่ 1/2562
จานวนหน่วย
20

ราคาต่อหน่วย
25

รวมเป็นเงิน
500

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ๑)
ตาแหนํง ครู

ชือ่ กิจกรรมที่ 2 ออกแนะแนว ป.6
ภาคเรียนที่ 2/2561
จานวนหน่วย

ที่
รายการ
1 คําน้ามันรถ
2 คําของที่ระลึก (ตุ๏กตา กระปุกออมสิน ฯลฯ)

50

ราคาต่อหน่วย

รวมเป็นเงิน
1,000
20
1,000

3 กระดาษสีชมพู A4
4 กระดาษสีฟ้า A4
5 กระดาษถํายเอกสาร A4
รวมเป็นเงิน

2
2
5

100
100
120

200
200
600
3,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ๑)
ตาแหนํง ครู

ชื่อกิจกรรมที่ 3 พัฒนาห๎องแนะแนว

ที่
1
2
3
4
5

รายการ
ลูกกุญแจ
กลอนประตู
กลอนหน๎าตําง/ที่ล็อคหน๎าตํางกันลมพัด
เก๎าอี้หัวโล๎น
ถํานนาฬิกา/ถํานรีโมทสมาร๑ททีวี
รวมเป็นเงิน

ภาคเรียนที่ 2/2561
จานวนหน่วย
1
2
5
3
2

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
150
150
150
300
50
250
100
300
25
50
1,050

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ๑)
ตาแหนํง ครู

ชื่อกิจกรรมที่ 4 พัฒนาบริการแนะแนว 5 บริการ

ที่
รายการ
1 กระดาษสีขาว A4
2 กระดาษปก
รวมเป็นเงิน

ภาคเรียนที่ 2/2561
จานวนหน่วย
5
5

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
100
500
100
500
1,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ๑)
ตาแหนํง ครู

ที่
1
2
3
4
5

รายการ
กระดาษโฟโต๎
กระดาษสติกเกอร๑
ปกแผํนใส
ปลั๊กไฟ
ฟิวเจอร๑บอร๑ด
รวมเป็นเงิน

ภาคเรียนที่ 1/2562
จานวนหน่วย
1
1
1
1
2

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
150
150
150
150
200
200
300
300
100
200
1,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ๑)
ตาแหนํง ครู

10.

งบประมาณ
รายการ

คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

7,050

รวมเป็นเงิน

7,050

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ๑
12. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”
10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมใน
งานแนะแนวได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนชั้นม.3 และ ชั้นม.6
ศึกษาตํอและประกอบอาชีพ
๓. นักเรียนมีความรักและความ
ผูกพันตํอเพื่อน ตํอครู และ
สถานศึกษา

วิธีการประเมิน
โรงเรียนสามารถจัด
กิจกรรมในงานแนะ
แนว อยูํในเกณฑ๑ดี
นักเรียนร๎อยละ 90
ศึกษาตํอและ
ประกอบอาชีพ
นักเรียนร๎อยละ 90 มี
ความรักและความ
ผูกพันตํอเพื่อนตํอครู
และสถานศึกษา

เครื่องมือประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู๎วิชาแนะแนว

รายงานผลการติดตามผลการศึกษาตํอ

การสังเกต
การสัมภาษณ๑
แบบประเมินความพึงพอใจ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมในงานแนะแนวได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
11.2 นักเรียน ม.3 เมื่อจบการศึกษาแล๎ว สามารถเข๎าศึกษาตํอในสายสามัญหรือสายอาชีพ
11.3 นักเรียน ม.6 เมื่อจบการศึกษาแล๎ว สารมารถเข๎าศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา
11.4 นักเรียนได๎รับการพัฒนาผู๎เรียนทั้งในด๎านสังคม อารมณ๑ และจิตใจ มีความรู๎ ความคิด รู๎จักการ
แก๎ป๓ญหา มีทักษะในการดารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข

ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ๑)
ตาแหนํง ครู
ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

กลุ่มบริหารงบประมาณ

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
1. ชื่อโครงการพัฒนาการบริหารงบประมาณและบุคลากร
2. ( / ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ กลุํมบริหารงบประมาณและบุคลากร
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1,2,3,4,5
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม.5 ข๎อที่ 4,5
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.2 2.4 และ 2.6
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 2
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาการบริ ห ารงานงบประมาณ ถื อ เป็ น ภาระหน๎ า ที่ ส าคั ญ อยํ า งหนึ่ ง ของโรงเรี ย นที่ ต๎ อ ง
ดาเนินการเพื่อให๎เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ให๎
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งกลุํมบริหาร
งบประมาณและบุคคล มีภาระงานสาคัญซึ่งประกอบด๎วย งานการเงินการบัญชี งานพัสดุ งานแผนงาน และงาน
บุคลากร ซึ่งล๎ว นเป็ นงานที่ชํว ยสํงเสริ มสนับสนุนให๎ กลุํมงานอื่นๆ ได๎ทางานได๎อยํางราบรื่น รวดเร็ว ถูกต๎อง
ครบถ๎วนและมีความสุข ดังนั้นจึงต๎องสํงเสริมสนับสนุนให๎มีบุคลากร ทรัพยากรที่เพียงพอ และมีคุณภาพในการ
ดาเนินการ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุํมงานการเงินและบัญชีให๎มีความถูกต๎องตามระเบียบ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุํมงานพัสดุโรงเรียนให๎มีความรวดเร็วและถูกต๎อง
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและสํงเสริมขวัญและกาลังใจให๎ครูและบุคลากรในโรงเรียน
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการทาแผนงาน การติดตามการดาเนินการให๎มีความถูกต๎อง
5. เพื่อสํงเสริมการจัดทาระบบสารสนเทศของโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพ
6. เพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายในให๎มีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. มีรายงานเงินคงเหลือประจาวันและบัญชีรับจํายเงินทุกประเภทในโรงเรียน

2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีบัญชีพัสดุของโรงเรียนที่เป็นป๓จจุบัน
บุคลากรในโรงเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาคุณภาพสํงเสริมขวัญและกาลังใจ
จัดทาแบบพัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจาปี
มีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่เป็นป๓จจุบัน
มีระบบงานควบคุมภายใน
มีการจัดระบบงานกยศ/งานกองทุนป๓จจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

3.2 เชิงคุณภาพ
1. รายงานข๎อมูลทางการเงินและบัญชี มีความถูกต๎องและเป็นป๓จจุบัน
2. มีการจัดซื้อ-จัดจ๎างและทะเบียนวัสดุครุภัณฑ๑มีความถูกต๎องและเป็นป๓จจุบัน
3. บุคลากรทุกคนได๎รับการพัฒนางานและเกิดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
4. แผนของโรงเรียนสอดคล๎องกับนโยบายระดับเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
5. มีระบบสารสารสนเทศของฝ่ายบริหารงบประมาณทีม่ ีความถูกต๎องเป็นป๓จจุบัน
6. มีระบบงานควบคุมภายในที่ถูกต๎องเป็นป๓จจุบันสามารถตรวจสอบได๎
7. มีการจัดระบบงานกยศ/งานกองทุนป๓จจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนที่สามารถตรวจสอบได๎
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
13. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
14. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร
(บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน
1. ประชุมวางแผนโครงการ
1-15 ต.ค. 61
นางคานึง อินทร๑พยุง
(Plan)
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
3. กาหนดหน๎าที่รับผิดชอบ
ต.ค.61 - ก.ย. 62
2. ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 งานบริหารงานการเงิน
1,440
น.ส.สุทธิรัก ศรีไพโรจน๑
(Do)
และบัญชีโดยใช๎ระบบ ICT
1.1 จัดทาบัญชีรับจํายเงิน
1.2 ตรวจบัญชีรับจํายเงิน
1.3 เบิกจํายคําสาธารณูปโภค
1.4 จัดทาประกันสังคม/ภาษี
1.5 รายงานงบประมาณประจาปี
ต.ค.61 - ก.ย. 62
กิจกรรมที่ 2 การบริหารงานพัสดุและ
4,840
นายวิกร ยิ้มยํอง
สินทรัพย๑
2.1 จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ๑
2.2 จัดซํอมบารุงวัสดุ ครุภัณฑ๑ของ
สานักงาน

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
2.3 ตรวจสอบพัสดุประจาปี
2.4 จาหนํายพัสดุประจาปี
กิจกรรมที่ 3 งานบริหารงานบุคลากร
3.1 ทาสัญญาจ๎างลูกจ๎าง
3.2 สร๎างขวัญกาลังใจครูและบุคลากร
3.3 งานพัฒนาบุคลากร/พัฒนา
วิชาชีพ/วิถีพุทธ
3.4 จัดทาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับบุคลากร
- การอบรม/ประชุม/ของบุคลากร
- สรุปวันลาประจาเดือน
- ลงข๎อมูลประวัติ กพ.7 บุคลากร
- จัดทาบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือน
- ดาเนินการเรื่องการย๎าย
- ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ๑
- การขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครู
3.6 จัดประเมินผลการดาเนินการ
กิจกรรมที่ 4 การบริหารงานแผนงาน
4.1 จัดทาแบบปฏิบัติประจาปี
งบประมาณ 2562
4.2 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
4.3 กากับติดตามการดาเนินตามแผน
4.4 รายงานผลการประเมินโครงการ
ตามแผน
กิจกรรมที่ 5 งานบริหารงานสารสนเทศ
5.1 เก็บข๎อมูลของฝ่ายบริหาร
งบประมาณ
5.2 จัดทาสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 6 งานควบคุมภายใน
6.1 เก็บข๎อมูลฝ่ายบริหารงบประมาณ
6.2 จัดทาระบบควบคุมภายใน
6.3 จัดสํงระบบควบคุมภายใน
กิจกรรมที่ 7 งานกองทุนกู๎ยืมกยศ.
/ป๓จจัยพื้นฐาน

ระยะเวลา งบประมาณ/
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร

ต.ค.61 - ก.ย. 62

3,075

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

นายประมาณ ภูลบศรี

40,000

ต.ค.61 - ก.ย. 62

4,000

น.ส.ศิวรัตน๑ เพ็ชร๑เขียว

ต.ค.61 - ก.ย. 62

-

น.ส.ศิวรัตน๑ เพ็ชร๑เขียว

ต.ค.61 - ก.ย. 62

นายวิกร ยิ้มยํอง
-

ต.ค.61 - ก.ย. 62

-

น.ส.สุทธิรัก ศรีไพโรจน๑

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

7.1 ชี้แจง/รับสมัครผู๎กู๎ยืม
7.2 ทาสัญญา/แบบลงทะเบียน
7.3 จัดสํงข๎อมูลให๎ธนาคารกรุงไทย
กิจกรรมที่ 8 งานคําใช๎จํายสาธารณูปโภค
และอื่นๆ
กิจกรรมที่ 9 งานคําจ๎างบุคลากร
(คําตอบแทน)
3.ตรวจสอบ กิจกรรมที่ 1 งานการเงินและบัญชี
(Check) - ทะเบียนคุม/บัญชีประเภทตํางๆ
กิจกรรมที่ 2 งานพัสดุและสินทรัพย์
- ทะเบียนพัสดุ
- สัญญาซื้อ/สัญญาจ๎าง
กิจกรรมที่ 3 งานบุคลากร
-แบบสรุปข๎อมูลบุคลากรประจาเดือน
กิจกรรมที่ 4 งานแผนงาน
- รายงานแผนประจาปี
กิจกรรมที่ 5 งานสารสนเทศ
รายงานระบบงานสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 6 งานระบบควบคุมภายใน
รายงานระบบควบคุมภายใน
กิจกรรมที่ 7 งานกองทุนกู้ยืมกยศ.
แบบนาสํง/ทะเบียนผู๎กู๎ยืมประจาปี
กิจกรรมที่ 8 งานคําใช๎จํายสาธารณูปโภค
ชื่อกิจกรรมที่ 9 งานคําจ๎างบุคลากร
4. ประเมินผล แบบรายงานประจาปีงบประมาณ
และรายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

ต.ค.61 - ก.ย. 62

485,284

นางคานึง อินทร๑พยุง

ต.ค.61 - ก.ย. 62

335,664

นางคานึง อินทร๑พยุง

ต.ค.61 - ก.ย. 62

-

นางคานึง อินทร๑พยุง

ต.ค.61 - ก.ย. 62

ต.ค.61 - ก.ย. 62
ต.ค.61 - ก.ย. 62
ต.ค.61 - ก.ย. 62

ต.ค.61 - ก.ย. 62
ต.ค.61 - ก.ย. 62
ต.ค.61 - ก.ย. 62
ต.ค.61 - ก.ย. 62

ต.ค.61 ก.ย. 62

-

นางคานึง อินทร๑พยุง

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบริหารงบประมาณและบุคลากร
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร

ชื่อกิจกรรมที่ 1 งานบริหารงานการเงินและบัญชีโดยใช๎ระบบ ICT
ที่
รายการ
ราคาต่อหน่วย
1 คํากระดาษ A 4
98
2 ซองขาว พับ 4 (9/100g. ครุฑ)
55
3 สมุดทะเบียนคุม
75
4 กระดาษสี 80 แกรม
140
5 ดินสอ 2B
5
รวมเป็นเงิน

จานวนหน่วย
5
4
4
3
2

รวมเป็นเงิน
490
220
300
420
10
1,440

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน๑)
ตาแหนํง ครู

ชื่อกิจกรรมที่ 2 การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย๑
ที่
รายการ
1 คํากระดาษ A 4
2 โพสอิด
3 ลวดเสียบ
4 คลิปดา 2 ขา เบอร๑ 111 / VC
5 เทปกาว 1 นิ้ว
9 กลํองใสํเอกสาร
10 ไวนิลขั้นตอนการปฏิบัติงาน
11 แม็กเย็บกระดาษ
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
98
70
45
18
40
250
1,200
415

จานวนหน่วย
10
5
5
10
6
5
1
1

รวมเป็นเงิน
980
350
225
180
240
1,250
1,200
415
4,840

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นายวิกร ยิ้มยํอง)
ตาแหนํง ครู
ชื่อกิจกรรมที่ 3 งานบริหารงานบุคลากร
ที่
รายการ
ราคาต่อหน่วย
จานวนหน่วย
1 คํากระดาษ A4
98
5
2 น้ายาลบคาผิด
65
1
ที่
รายการ
ราคาต่อหน่วย
จานวนหน่วย
3 คําถํายเอกสารพร๎อมทาเลํม
50
24
4 กระดาษปกสี
85
1
5 แผํนใส
140
1
6. กระดาษสี 180 แกรม
120
1
7. หมึกเติม Canon 4 สี (สีละ 2 ขวด)
195
5
พัฒนาบุคลากร
8.
(คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ)
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
490
65
รวมเป็นเงิน
1,200
85
140
120
975
40,000
43,075

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นายประมาณ ภูลบศรี)
ตาแหนํง ครู

ชื่อกิจกรรมที่ 4 การบริหารงานแผนงาน
ที่
รายการ
1 คํากระดาษ A 4
2 คําถํายเอกสารพร๎อมทาเลํม
3 ปากกา
4 สมุดเสนอเซนต๑

ราคาต่อหน่วย
98
250
5
535

จานวนหน่วย
5
8
2
1

รวมเป็นเงิน
490
2,000
10
535

5
6
7
8
9
10
11

ปากกาลบคาผิด
กระดาษปกสี
กระดาษปกใส
ปากกาเน๎นข๎อความ
ใส๎แฟ้ม
เทปกาว 2 นิ้ว
ตะกร๎าเอกสาร
รวมเป็นเงิน

65
105
140
25
65
40
50

2
1
1
4
2
4
4

130
105
140
100
130
160
200
4,000

จานวนหน่วย
12
12
12
12

รวมเป็นเงิน
460,000
1,284
24,000
485,284

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวศิวรัตน๑ เพ็ชร๑เขียว)
ตาแหนํง ครู

ชื่อกิจกรรมที่ 8 งานคําใช๎จํายสาธารณูปโภคและอื่นๆ
ที่
รายการ
1 คํากระแสไฟฟ้า
2 คําโทรศัพท๑
3 อินเทอร๑เนต **ICT 15 ปี
5 คําถํายเอกสาร
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
38,333
107
1,284
2,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางคานึง อินทร๑พยุง)
ตาแหนํง ครู

ชื่อกิจกรรมที่ 9 งานคําจ๎างบุคลากร (คําตอบแทน)
ที่
รายการ
1 คําจ๎างครูอัตราจ๎าง (2 คน)
2 คําจ๎างยามรักษาความปลอดภัย
3 เงินสบทบประกันสังคม
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
10,640+8,000
8,000
532+400+400

จานวนหน่วย
12
12
12

รวมเป็นเงิน
223,680
96,000
15,984
335,664

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางคานึง อินทร๑พยุง)
ตาแหนํง ครู
15.

งบประมาณ
รายการ

คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

13,355
40,000 +
485,284

13,355
525,284

335,664
874,303

335,664
874,303

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางคานึง อินทร๑พยุง
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
10. การติดตามประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีประเมินผล
เครื่องมือประเมิน
1. งานบริหารงานการเงินและบัญชีโดยใช๎ระบบ ICT
- มีบัญชีรับ- จํายครบทุกประเภท
ตรวจสอบ
ทะเบียนคุม
- การจัดทาบัญชีถูกต๎องเป็นป๓จจุบัน
2. การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย๑
- มีวัสดุ-อุปกรณ๑สาหรับบริการเพียงพอ
สอบถาม/ตรวจสอบ
แบบสอบถาม/ทะเบียนคุม
- การมีจัดซื้อ-จัดจ๎างถูกต๎องตามระเบียบ
3. งานบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน
- บุคลากรทุกคนได๎รับการพิจารณา
- บุคลากรทุกคนได๎รับการสํงเสริมขวัญ

สอบถาม/บันทึกสถิติ
ข๎อมูล

แบบสอบถาม/ทะเบียนคุม

และกาลังใจ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
4. งานบริหารงานแผนงาน
- แผนงานของโรงเรียนสอดคล๎องกับ สพฐ.
- มีการประเมินโครงการครบ
5. งานสารสนเทศบุคลากร
- มีการจัดทาข๎อมูลสารสนเทศ
- มีเอกสารสารสนเทศไว๎เผยแพรํ
6. งานควบคุมภายใน
- มีการจัดทาข๎อมูล
7. งานกองทุนกู๎ยืมเงินเพื่อการศึกษา
- แบบลงทะเบียน/สัญญา
8. งานคําใช๎จํายสาธารณูปโภค/รายจํายประจา

วิธีประเมินผล

เครื่องมือประเมิน

สอบถาม/บันทึกสถิติ
ข๎อมูล

แบบสอบถาม/ทะเบียนคุม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม/บันทึกสถิติ
ข๎อมูล
บันทึกสถิติข๎อมูล

แบบสอบถาม/ทะเบียนคุม

บันทึกสถิติข๎อมูล

ทะเบียนคุม
ทะเบียนคุม

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีระบบการปฏิบัติงานของกลุํมงานการเงินและบัญชีให๎มีความถูกต๎องตามระเบียบ
2. มีระบบการปฏิบัติงานของกลุํมงานพัสดุโรงเรียนให๎มีความรวดเร็วและถูกต๎อง
3. ครูและบุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการทางาน
4. มีการดาเนินการทาแผนงานอยํางมีประสิทธิภาพ
5. มีระบบสารสนเทศของโรงเรียนที่ถูกต๎องและเป็นป๓จจุบัน
6. มีระบบควบคุมภายในให๎มีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางคานึง อินทร๑พยุง)
ตาแหนํง หัวหน๎ากลุํมบริหารงานงบประมาณและบุคคล

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
1. ชื่อโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ( / ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ กลุํมบริหารงบประมาณ
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 2.4
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 4
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.4
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 2
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 นั้น จะเน๎นการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ ผู๎สอนเป็นผู๎ชํวยสํงเสริม แนะแนวทางให๎เกิดองค๑ความรู๎แกํผู๎เรียน โดยการ
จัดหาแหลํงการเรียนรู๎ ทั้งแหลํงการเรียนรู๎ภายในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน และนาเอาเทคโนโลยีมาผสมผสาน
ให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ให๎มากที่สุด ดังนั้นผู๎สอนจะต๎องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู๎ความสามารถทั้งด๎านเนื้อหา
ตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ตําง ๆ ที่ทาหน๎าที่รับผิดชอบสอน ด๎านการถํายทอดความรู๎สูํผู๎เรียนในวิธีตําง ๆ ให๎ผู๎เรียน
ได๎เกิดการเรียนรู๎ให๎มากที่สุด การพัฒนาตนเองให๎มีประสิทธิภ าพนั้นยํอมเกิดมาจากรํางกายและจิตใจที่สมบูรณ๑
แข็งแรง และขวัญกาลังใจที่ดีด๎วย
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” ได๎เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาความรู๎ความสามารถ
ของบุคลากรในสถานศึกษานั้นจาเป็นจะต๎องมีการศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึ กษาเพื่อ

เป็นเปิดมุมมอง และโลกทัศน๑ในแบบตําง ๆ เพื่อจะได๎นามาถํายทอดสูํผู๎เรียน ตลอดจนมีการสร๎างขวัญและกาลังใจ
ที่ดีตํอบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อจะได๎มีรํางกายและจิตใจพร๎อมที่จะปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ครูและบุคลากรได๎รับความรู๎จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ
2. เพื่อให๎ครูและบุคลากรได๎นาเอาความรู๎ที่ได๎รับมาขยายผลตํอและใช๎ประโยขน๑กับบุคลากร
และนักเรียน
3. เพื่อให๎ครูและบุคลากรมีขวัญและกาลังใจที่ดีและมีความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ครูและบุคลากรโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” จานวน 30 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” มีความรู๎ความเข๎าใจในวิชางานที่
รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
6. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา
งบประมาณ/ ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน 1. ศึกษา วิเคราะห๑การดาเนินงาน ตุลาคม ฝ่ายบริหารและ
(Plan)
พัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณที่
สิงหาคม 2562
คณะครูทุกทําน
ผํานมา
2. ประชุมเพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3. ประสานงานผู๎เกี่ยวข๎องในการ
ดาเนินกิจกรรม
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
กันยายน 2562
ฝ่ายบริหารและ
ดาเนินการ 1. ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการ
คณะครูทุกทําน
(Do)
สอน
2. ศึกษาแหลํงเรียนรู๎
3.
1. การสังเกต การสอบถาม
กันยายน 2562
คณะครูและ
ตรวจสอบ
บุคลากรทางการ
(Check)
ศึกษา

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

4.
1. แบบสังเกตและแบบประเมิน
ประเมินผล ความพึงพอใจ
และ
รายงาน
(Action)

ระยะเวลา
งบประมาณ/ ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
กันยายน 2562
กลุมํ บริหาร
งบประมาณและ
นายประมาณ
ภูลบศรี

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
ชื่อกิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ภาคเรียนที่ 1 /2562
ที่ รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
1 คําพาหนะ
2 คําที่พัก
3 คําอาหาร
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
12,000
13,000
15,000
40,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นายประมาณ ภูลบศรี)
ตาแหนํง หัวหน๎างานบุคลากร
7. งบประมาณ
รายการ
คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

40,000

40,000

40,000

40,000

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประมาณ ภูลบศรี
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ............................................................................................................................ ...........

10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ครูและบุคลากรโรงเรียนสิงหพาหุ

วิธีการประเมิน
การสังเกต

เครื่องมือประเมิน
แบบสังเกตการณ๑

ประเมินผลจากการ
จัดกิจกรรมและ
บันทึกจากแบบ
ประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจ

“ประสานมิตรอุปถัมภ๑”
ครูและบุคลากรโรงเรียนสิงหพาหุ
“ประสานมิตรอุปถัมภ๑” มีความรู๎ความ
เข๎าใจในวิชา งานที่รับผิดชอบ สามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรทุกคนได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องโดยเฉพาะฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. บุคลากรที่ได๎รับการพัฒนาและศึกษาดูงานจากภายนอกสถานศึกษาสามารถนามาใช๎กับนักเรียน

ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นายประมาณ ภูลบศรี)
ตาแหนํง หัวหน๎างานบุคลากร

ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางคานึง อินทร๑พยุง)
ตาแหนํง หัวหน๎ากลุํมบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ............................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ............................................................ผู๎อนุมัติโครงการ

(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพา

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
1. ชื่อโครงการ โรงเรียนสุจริต
2. ( / ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ กลุํมบริหารงบประมาณและบุคลากร
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1,2,3,4,5
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม.5 ข๎อที่ 3
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นที่ 1.1 ข๎อที่ 2,6
ประเด็นที่ 1.2 ข๎อที่ 1
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โครงการเสริ มสร๎ างคุ ณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิ บาลในสถานศึ ก ษา“ป้ องกัน การทุ จริ ต ”
(โครงการ “โรงเรียนสุจริต”) เกิดขึ้นเนื่องจาก ยุทธศาสตร๑ชาติวําด๎วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2
(พ.ศ.2556-2560) ได๎กาหนดวิสัยทัศน๑วํา “สังคมไทยมีวินัย โปรํงใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและรํวมกัน
ป้องกัน และปราบปรามการทุจ ริต เป็ น ที่ย อมรับในระดับสากล” มีเป้าหมายหลั กเพื่อลดป๓ญหาการทุจริต
ในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยให๎สูงขึ้น อันจะสํงผลตํอคําดัชนีชี้วัดภาพลักษณ๑คอร๑รัปชั่น
(Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให๎สูงขึ้น โดยตั้งคําเป้าหมายไว๎ที่ร๎อยละ 50 ในปี
พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ยังได๎กาหนดยุทธศาสตร๑การดาเนินการไว๎ ๕ ยุทธศาสตร๑ เพื่อนาไปสูํการ
บรรลุเป้าหมายใน 4 กลุํม คือ
2) กลุํ มเด็กเยาวชน โดยการปลู กฝ๓ งคุณธรรม จริยธรรม ให๎ ยึดถือประโยชน๑สํ ว นรวมมากกวํา
ประโยชน๑สํวนตนให๎เกิดความเข๎มแข็งมากที่สุดเพราะเป็นอนาคตของชาติ
3) กลุํมภาครัฐ เสริมสร๎างและสนับสนุนให๎ใช๎หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารองค๑กร ให๎เจ๎าหน๎าที่
ของรัฐและผู๎ดารงตาแหนํงทางการเมืองยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ในการปฏิบัติหน๎าที่
4) กลุํมภาคเอกชน สํงเสริมและสนับสนุนให๎ใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค๑กรและเข๎ามามี
สํวนรํวมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5) กลุํมภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน สํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดการมีสํวนรํวมของทุกหมูํ
เหลําในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นับเป็นความพยายามที่ดีของ สานักงาน ป.ป.ช. และภาคีทุกภาค สํวนโดยเฉพาะองค๑กรตาม
รัฐธรรมนูญ ในการดาเนินการจัดทายุทธศาสตร๑ชาติวําด๎วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต เพื่อใช๎เป็นกรอบชี้นา
ในการดาเนินการแก๎ไขป๓ญหาการทุจริตของประเทศจะเห็นได๎วําป๓ญหาการทุจริตคอร๑รัปชัน ยังคงเป็นประเด็น
ป๓ญหาที่นําเป็นหํวงและเป็นอุปสรรคสาคัญตํอการพัฒนาประเทศ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

ฐานะองค๑กรที่รับ ผิดชอบงาน การจัดการศึกษาให๎เยาวชนสํวนใหญํของประเทศ ให๎เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพใน
อนาคต ได๎ตระหนักในความสาคัญของการเตรียมการด๎านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึง
อนุมัติให๎สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดาเนินโครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยให๎ความสาคัญกับการเตรียมการด๎านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจ ริ ตในสถานศึ กษา เพื่ อวางรากฐานการปลู ก จิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ ซึ่งโครงการโรงเรียนสุจริต เป็น โครงการที่สอดคล๎องกับเจตนารมณ๑เชิงกล
ยุทธ๑ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วําด๎วยการป้องกันการทุจริตโดยสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดจุดหมายปลายทางที่มุํงสูํการเป็น “องค๑กรแหํงการเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง หลีกเลี่ยง
อบายมุขทุกหนํวยงานรับผิดชอบ ตอบสนองการป้องกันการทุจริต ” โดยมีขอบเขตของภารกิจและจุดมุํงเน๎นที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต๎องดาเนินการ คือ
1) พัฒนาทุกหนํวยงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎เป็นองค๑กรแหํงการ
เรียนรู๎ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข
2) พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ที่เทําทันตํอการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง ปลูกจิตสานึกให๎นักเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย๑สุจริต อยูํอยํางพอเพียง จิต
สาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
3) พัฒนาครู ผู๎บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการ อยํางเป็นระบบและตํอเนื่องให๎มี
คุณภาพ ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู๎ที่เทําทันตํอการเปลี่ยนแปลง
สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการองค๑ความรู๎ด๎านการสํงเสริม และตํอต๎านการทุจริต อยํางเป็ น
ระบบและมีเครือขํายระดับชาติและ นานาชาติที่เข๎มแข็งและก๎าวหน๎าอยํางมีพลวัตร
2. วัตถุประสงค์
1. พัฒนานักเรียนในโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” ให๎เป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎
มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ที่เทําทันตํอการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งปลูกจิตสานึกให๎นักเรียนใน
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” มีทักษะกระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย๑สุจริต อยูํอยํางพอเพียง จิต
สาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
3. พัฒนาครู ผู๎บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอยํางเป็นระบบและตํอเนื่องให๎มี
คุณภาพ ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู๎ที่เทําทันตํอการเปลี่ยนแปลง
4. สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการองค๑ความรู๎ด๎านการสํงเสริมและตํอต๎านการทุจริตอยํางเป็น
ระบบและมีเครือขํายโรงเรียนภายใน สพม.5 ที่เข๎มแข็ง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนในโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” มีวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ
ปลอดอบายมุข ร๎อยละ 80

2. นักเรียนในโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” มีทักษะกระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย๑
สุจริต อยูํอยํางพอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ร๎อยละ 80
3. ครู ผู๎บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอยํางเป็นระบบและตํอเนื่องให๎มีคุณภาพ
ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู๎ที่เทําทันตํอการเปลี่ยนแปลง ร๎อยละ 80
3.2 เชิงคุณภาพ
1. สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการองค๑ความรู๎ด๎านการสํงเสริมและตํอต๎านการทุจริตอยํางเป็น
ระบบและมีเครือขํายโรงเรียนภายใน สพม.5 ที่เข๎มแข็ง
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
16. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
17. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร
(บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน
4. ประชุมวางแผนโครงการ
1-15 ต.ค. 61
นางคานึง อินทร๑พยุง
(Plan)
5. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
6. กาหนดหน๎าที่รับผิดชอบ
2. ดาเนินการ
(Do)

1) กิจกรรมถอดบทเรียน best
practice โรงเรียนสุจริต
พระราชทาน ด๎านความโปรงใส
(โรงเรียนต๎นแบบ) โดยการจัด
อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลงานที่
เป็นเลิศของ 8 กลุํมสาระฯ
2) กิจกรรมบริษัทสร๎างการดี โดย
จัดตั้งตามรูปแบบของบริษัทสร๎าง
การดี และดาเนินกิจกรรม
ให๎สอดคล๎องกับกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู๎ของโรงเรียน
และดาเนินการประชาสัมพันธ๑ เชํน
การจัดบูทในงานตํางๆ รํวมกับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 และหนํวยงาน
ที่ขอความรํวมมือ
3) กิจกรรมคํายเยาวชนคนดีของ

ต.ค.-พ.ย 61

5,000

นางคานึง อินทร๑พยุง

พ.ย. 61ก.พ. 62

1,000

น.ส.สุทธิรัก ศรีไพโรจน๑

พ.ย. 61-

-

น.ส.สุมนพัสร๑ ป้องกัน

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

4)

5)

6)

7)

3.ตรวจสอบ
(Check)

แผํนดิน (ภายใต๎ชื่อเยาวชนไทย
หัวใจ STRONG) ดาเนินกิจกรรม
ขยายผลรํวมกับ สพม.5 ให๎กับ
โรงเรียนเครือขํายให๎ครบ 100%
ในปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎ ป.ป.ช.
สพฐ.น๎อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
ของโรงเรียนสิงหพาหุฯชี้แจง
บทบาทหน๎าที่
กิจกรรม สพฐ. ใสสะอาด
ปราศจากคอรัปชั่น วางแผนและ
ดาเนินการรับการประเมิน ITA
จาก สพม.5
กิจกรรมการสร๎างสานึกพลเมือง
(Project Citizen) จัดกิจกรรมให๎
นักเรียนเรียนรู๎และสร๎างจิตสานึก
พลเมือง
กิจกรรมสื่อภาพยนตร๑สั้นรณรงค๑
การสร๎างสังคมที่ไมํทนตํอการ
ทุจริต จัดทาโฆษณาประชาสัมพันธ๑
ด๎านการคิดวิเคราะห๑แยกแยะ
กระบวนการคิดฐาน 2

- แบบสอบถามความคิดเห็นคุณลักษณะ
ของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ ของ
นักเรียน
- แบบสอบถามความคิดเห็นการมีสํวน
รํวมในการป้องกันทุจริต
4. ประเมินผล
1. ผลงานการถอดบทเรียน best
และรายงาน practice ของ 8 กลุํมสาระฯ
(Action)
และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
2. ผลการดาเนินงานกิจกรรมบริษัท
สร๎างการดี

ระยะเวลา งบประมาณ/
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร
ก.พ. 62

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

-

น.ส.คณิตา จันทวงษ๑

-

น.ส.สุมนพัสร๑ ป้องกัน

พ.ย. 61ก.พ. 62

1,000

น.ส.สุทธิรัก ศรีไพโรจน๑

พ.ย. 61ก.พ. 62

1,000

น.ส.ศิวรัตน๑ เพ็ชร๑เขียว

พ.ย. 61ก.พ. 62

-

นางคานึง อินทร๑พยุง

พ.ย. 61ก.พ. 62

-

นางคานึง อินทร๑พยุง

พ.ย. 61ก.พ. 62

พ.ย. 61ก.พ. 62

น.ส.สุทธิรัก ศรีไพโรจน๑

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
3. รายงานกิจกรรมคํายเยาวชนคนดี
ของแผํนดิน (ภายใต๎ชื่อเยาวชน
ไทยหัวใจ STRONG)
4. รายงานกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎
ป.ป.ช.สพฐ.น๎อย และ ป.ป.ช.สพฐ.
ชุมชน
5. รายงานกิจกรรม สพฐ. ใสสะอาด
ปราศจากคอรัปชั่น
6. รายงานกิจกรรมการสร๎างสานึก
พลเมือง (Project Citizen)
7. ผลงานกิจกรรมสื่อภาพยนตร๑สั้น
รณรงค๑การสร๎างสังคมที่ไมํทนตํอ
การทุจริต

ระยะเวลา งบประมาณ/
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)
น.ส.สุมนพัสร๑ ป้องกัน

น.ส.คณิตา จันทวงษ๑

น.ส.สุมนพัสร๑ ป้องกัน
น.ส.สุทธิรัก ศรีไพโรจน๑
น.ส.ศิวรัตน๑ เพ็ชร๑เขียว

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสุจริต
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
ชื่อกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการถอดบทเรียน best practice โรงเรียนสุจริต
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
1. โปสเตอร๑ผลงานการถอดบทเรียน
10
500
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
5,000
5,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางคานึง อินทร๑พยุง)
ตาแหนํง ครู
ชื่อกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมบริษัทสร๎างการดี
ที่
รายการ
1. ขนมป๓ง
2. กลํองแซนวิซ
3. ใส๎แซนวิช
รวมเป็นเงิน

จานวนหน่วย
10
1
5

ราคาต่อหน่วย
35
150
100

รวมเป็นเงิน
350
150
500
1,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน๑)
ตาแหนํง ครู

ชื่อกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการสร๎างสานึกพลเมือง (Project Citizen)
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
1. กระดาษปรู๏ฟ (น้าตาล) ฟลิปชาร๑ท บีบี
1
2. ปากกาเมจิคละสี
20
3. ไม๎หนีบกระดาษ
1
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
500
20
100

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน๑)
ตาแหนํง ครู

รวมเป็นเงิน
500
400
100
1,000

ชื่อกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสื่อภาพยนตร๑สั้นรณรงค๑การสร๎างสังคมที่ไมํทนตํอการทุจริต
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
1. โปสเตอร๑ผลงานสื่อภาพยนตร๑สั้น
1
1,000
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
1,000
1,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวศิวรัตน๑ เพ็ชร๑เขียว)
ตาแหนํง ครู
18. งบประมาณ
รายการ
คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

8,000

8,000

8,000

8,000

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางคานึง อินทร๑พยุง
3. นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน๑
5. นางสาวศิวรัตน๑ เพ็ชร๑เขียว

2. นางสาวคณิตา จันทวงษ๑
4. นางสาวสุมนพัสร๑ ป้องกัน

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
10. การติดตามประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. นักเรียนในโรงเรียนมีกระบวนการเรียนรู๎
ที่เทําทันตํอการเปลี่ยนแปลง มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย๑สุจริต อยูํ
อยํางพอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต

วิธีประเมินผล
การสอบถาม

เครื่องมือประเมิน
- แบบสอบถามความคิดเห็น
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต
5 ประการ ของนักเรียน

2. ครู ผู๎บริหาร บุคลากรทางการศึกษา
มีสํวนรํวมในการป้องกันการทุจริต
3. นักเรียน ครู ผู๎บริหาร บุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนรู๎เทําทัน
รํวมคิดป้องกันการทุจริต

การสอบถาม
การสอบถาม

- แบบสอบถามความคิดเห็นการ
มีสํวนรํวมในการป้องกันทุจริต
- แบบสอบถามความคิดเห็นการ
มีสํวนรํวมในการป้องกันทุจริต

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนในโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”มีการเรียนรู๎เป็นระบบตามวิถีพอเพียง มีความ
สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข
2. มีกระบวนการเรียนรู๎ที่เทําทันตํอการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งปลูกจิตสานึกให๎นักเรียนในโรงเรียนสิงหพาหุ
“ประสานมิตรอุปถัมภ๑” มีทักษะกระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย๑สุจริต อยูํอยํางพอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
3. ครู ผู๎บริหาร บุคลากรทางการศึกษา มีความพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบปลอดอบายมุข อยูํบน
ฐานการเรียนรู๎ที่เทําทันตํอการเปลี่ยนแปลง
4. มีการสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการองค๑ความรู๎ด๎านการสํงเสริมและตํอต๎านการทุจริตอยํางเป็น
ระบบและมีเครือขํายโรงเรียนภายใน สพม.5

ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางคานึง อินทร๑พยุง)
ตาแหนํง หัวหน๎ากลุํมบริหารงานงบประมาณและบุคคล

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

บริหารทัวไป
่

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารทั่วไป
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป
2. ( / ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ บริหารทั่วไป
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 3 , 4 และข๎อที่ 5
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 1 ,2, 3 , 4 และข๎อที่ 5
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นที่ 1.1 ข๎อที่ 2 , 3 , 4 และข๎อที่ 6
ประเด็นที่ 1.2 ข๎อที่ 1 , 2 , 3 และข๎อที่ 4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4 , 2.5 และ 2.6
( ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ
5. ลักษณะโครงการ ( ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในการบริหารงานในโรงเรียนทุกกลุํมงานมีความสาคัญเทําๆ กัน และในกลุํมบริหารทั่วไป งานเอกสาร
หนั งสื อราชการเข๎า -ออก งานประชาสั ม พัน ธ๑แ กํบุ คลากรภายในสถานศึ กษา งานประชาสั มพั นธ๑ ภ ายนอก

สถานศึกษา รวมไปถึงการให๎ สวัสดิการแกํครู และบุคลากรในโรงเรียนในด๎านตําง ๆ มีความจาเป็นที่ต๎องมี
แผนการปฏิบัติงานอยํางมีระบบที่ดี ตลอดจนต๎องมีการพัฒนางานให๎สอดคล๎องกับความเจริญทางเทคโนโลยี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดระเบียบสานักงานบริหารให๎เกิดความสะดวกและมีความคลํองตัว
2.2 เพื่อประชาสัมพันธ๑งานภายในโรงเรียนและภายนอกให๎บุคลากรทราบโดยทั่วกันอยํางมีระบบ
2.3 เพื่อจัดสวัสดิการและนันทนาการแกํบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
2.4 เพื่อให๎บริการแกํผู๎รับการบริการในทุก ๆ ด๎านที่โรงเรียนให๎บริการได๎
2.5 เพื่อให๎การบริการแกํนักเรียนในด๎านอุปกรณ๑การเรียนและเครื่องใช๎ที่จาเป็น
2.6 เพื่อให๎การบริการแกํบุคลากรที่มาประสานสัมพันธ๑กับโรงเรียน
2.7 เพื่อให๎การรับและโต๎ตอบหนังสือราชการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและทันเวลา
2.8 เพื่อให๎ครูและบุคลากรมีการเก็บออมทรัพย๑และแก๎ป๓ญหาด๎านการเงิน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จานวนที่ได๎รับการพัฒนา)
1. รับและโต๎ตอบหนังสือราชการทันกาหนดระยะเวลา 100 %
2. บุคลากรได๎รับสวัสดิการตามข๎อตกลงของโรงเรียนครบและนันทนาการ 100 %
3. บุคลากรได๎รับขําวสารของโรงเรียนและหนํวยงานภายนอก 100 %
4. บุคคลภายนอกได๎รับการบริการด๎านอาคารสถานที่และอื่น ๆ
5. บุคลากรในสถานศึกษามีการออมทรัพย๑ 80 %
3.2 เชิงคุณภาพ
1. โต๎ตอบหนังสือราชการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. ผู๎รับบริการทั้งภายในและนอกสถานศึกษามีความพึงพอใจในการให๎บริการ
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
19. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
20. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร
(บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน 1.ประชุมวางแผนโครงการ
1 ก.ย.61 ถึง
(Plan) 2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
30ก.ย.61
3.กาหนดหน๎าที่รับผิดชอบ
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1บริหารสานักงาน

1 ต.ค.61 ถึง
30ก.ย.62

3,900

นางสาวหทัยชนก แคอนันต๑

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณ/
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

(Do)
กิจกรรมที่ 2 งานสารบรรณ

1 ต.ค.61 ถึง
30 ก.ย.62
กิจกรรมที่ 3 งานสวัสดิการร๎านค๎า 1 ต.ค.61 ถึง
30 ก.ย.62
กิจกรรมที่ 4 งานประชาสัมพันธ๑ 1 ต.ค.61 ถึง
30 ก.ย.62
กิจกรรมที่ 5 งานสวัสดิการครูและ 1 ต.ค.61 ถึง
บุคลากร
30 ก.ย.62
กิจกรรมที่ 6 งานสวัสดิการออม
ทรัพย๑ครู

3,530

นางสาวดวงพร พึ่งศรี
1,000

นายปรีชา ประชีพฉาย

กิจกรรมที่ 7 งานนันทนาการ

กิจกรรมที่ 14 งานโสตทัศนูปกรณ๑ 1 ต.ค.61 ถึง
30 ก.ย.62

นางสาวดวงพร พึ่งศรี
นายปรีชา ประชีพฉาย

1 ต.ค.61 ถึง
30 ก.ย.62

1 ต.ค.61 ถึง
30 ก.ย.62
กิจกรรมที่ 8 งานปฏิคม
1 ต.ค.61 ถึง
30 ก.ย.62
กิจกรรมที่ 9 งานสารสนเทศ
1 ต.ค.61 ถึง
30 ก.ย.62
กิจกรรมที่ 10 งานอาคารสถานที่ 1 ต.ค.61 ถึง
30 ก.ย.62
กิจกรรมที่ 11 งานสาธารณูปโภค 1 ต.ค.61 ถึง
30 ก.ย.62
กิจกรรมที่ 12 งานอนามัยโรงเรียน 1 ต.ค.61 ถึง
30 ก.ย.62
กิจกรรมที่ 13 งานโภชนาการและ 1 ต.ค.61 ถึง
คุ๎มครองผู๎บริโภค
30 ก.ย.62

นางสาวหทัยชนก แคอนันต๑

นางอัจฉราวรรณ กองสุผล
นางวราภรณ๑ ชนะกุล
1,660

นางสาวศิวรัตน๑ เพ็ชร๑เขียว

76,110

นายประมาณ ภูลบศรี

15,340

นายเพียรศักดิ์ ศรีละกูล

7,000

นางสาวศุภรัตน๑ เพ็ชรทอง
นางวราภรณ๑ ชนะกุล

21,160

จ.ส.ต.ไพโรจน๑ อิ่มสาอางค๑

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณ/
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร

3.
การสังเกตและการสัมภาษณ๑
ตรวจสอบ
(Check)
4.
การสังเกตและการสัมภาษณ๑
ประเมินผล รายงานผล
และ
รายงาน
(Action)

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)
นายปรีชา ประชีพฉาย

นายปรีชา ประชีพฉาย

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหารทั่วไป
ชื่อกิจกรรมที่ 1 บริหารสานักงาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการ
หมึกพิมพ๑สีดา สีแดง สีเหลือง สีน้าเงิน
เทปกระดาษกาวสองหน๎าบาง Nuvo12
mm*20 y
เทปผ๎าแล็คซีน 1.5 นิ้ว คละสี Nuvo / แคบ
ริด
ลวดเสียบกระดาษ No.1
กระดาษการ๑ดสี 110 g. A4 คละสี
ปากกาลูกลื่น แดง/น้าเงิน
ปากกาลบคาผิดหัวเข็ม 4.2 ml.ZL102w/Pe
กรรไกรตัดกระดาษ
เทปใส ขนาด 1.5 นิ้ว
กระดาษเอ 4 ( 80 แกรม)
คําบารุงรักษา อุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑/ปริ้น
เตอร๑
ลูกแม็ก No.10
รวมเป็นเงิน

จานวนหน่วย
4
5

ราคาต่อหน่วย
330
15

รวมเป็นเงิน
1,320
75

5

50

250

1
3
20
2

50
120
5
55

50
360
100
110

2
1
5

50
25
100
1,000

100
25
500
1,000

1

10

10
3,900

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวหทัยชนก แคอนันต๑)
ตาแหนํง หัวหน๎างานบริหารสานักงาน
ชื่อกิจกรรมที่ 2 งานสารบรรณ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายการ
ปากกาลูกลื่น แดง/น้าเงิน
ปากกาลบคาผิดหัวเข็ม 4.2 ml.ZL102w/Pe
คลิบดา 2 ขา เบอร๑ 109 / VC
คลิบดา 2 ขา เบอร๑ 111 / VC
เทปใส ½*36YDS / Nuvo
สมุดบัญชีปกแข็ง No 2/80มุมผ๎า /
เหรียญทอง
ซองน้าตาล 9*12 ¾KA 125 แกรม(มี
ครุฑ)/55
ทะเบียนหนังสือสํง / VC
ทะเบียนหนังสือรับ / VC
กรรไกรตัดกระดาษ
มีดคัตเตอร๑
คําจัดสํงเอกสาร
คําบารุงรักษา อุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑/ปริ้น
เตอร๑
กระดาษเอ 4 ( 80 แกรม)
รวมเป็นเงิน

จานวนหน่วย
20
2

ราคาต่อหน่วย
5
55

รวมเป็นเงิน
100
100

1
1
2
2

32
18
30
50

32
18
60
100

2

150

300

1
1
2
2

75
75
50
35
500
1,000

75
75
100
70
500
1,000

10

100

1,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวหทัยชนก แคอนันต๑)
ตาแหนํง หัวหน๎างานสารบรรณ

3,530

ชื่อกิจกรรมที่ 4 งานประชาสัมพันธ๑
ที่
รายการ
1 กระดาษ A4
2 เครื่องเลํนcd,mp3
3 เทปผ๎าแล็คซีน 1.5 นิ้ว คละสี Nuvo / แคบริด
รวมเป็นเงิน

จานวนหน่วย
2
1
6

ราคาต่อหน่วย
100
500
50

รวมเป็นเงิน
200
500
300
1,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวดวงพร พึ่งศรี)
ตาแหนํง หัวหน๎างานประชาสัมพันธ๑
ชื่อกิจกรรมที่ 9 งานสารสนเทศ
รายการ
จานวนหน่วย
ถํายเอกสารรูปเลํมสารสนเทศ
7
กระดาษ A4
5
ตะกร๎าใสํเอกสาร
2
ปากกาน้าเงิน
2
ปากกาลบคาผิด
2
แฟ้ม 3 หํวง
3
รวมเป็นเงิน

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ราคาต่อหน่วย
100
80
50
10
70
100

รวมเป็นเงิน
700
400
100
20
140
300
1,660

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวศิวรัตน๑ เพ็ชร๑เขียว)
ตาแหนํง หัวหน๎างานสารสนเทศ

ชื่อกิจกรรมที่ 10 งานอาคารสถานที่ ภาคเรียนที่ 2 /2561
ที่
1

รายการ
น้ามันเบนซิน

จานวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
180 ลิตร
32
5760

2
3
4
5
6
7
8
9
10

น้ามันดีเซล
น้ามันเครื่องรถตัดหญ๎า 4 จังหวะ
น้ามันออโต๎ลูป
ใบมีดตัดหญ๎า ขนาด 12 นิ้ว
สายเอ็นตัดหญ๎า
หัวเทียนเครื่องตัดหญ๎า 4 จังหวะ
ยางในรถเข็น ขนาด 26 x 2 นิ้วครึ่ง
บันไดทรงเอ ขนาด 7 - 9 ขั้น
พระบรมฉายาลักษณ๑รัชกาลที่ 10

ที่

รายการ

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชุดเทียน ระบบไฟฟ้า
ชุดธูป กระถางธูประบบไฟฟ้า
ชุดแพขอขมา
รางปลั๊กพํวงเสียบไฟ
ผ๎าปิดจมูก
ไม๎กวาดทางมะพร๎าว
ไม๎กวาดดอกหญ๎า
ที่โกยผง
ไม๎กวาดหยากไยํ
ถังดาใสํขยะ
ถุงดาใสํขยะ
ไม๎ถูพื้น+ผ๎า
ผ๎าม๏อบพืน้ ดันฝุ่น
แปลงล๎างสุขภัณฑ๑มีด๎าม
น้ายาล๎างห๎องน้าเป็ดสีมํวง
ผงซักฟอก
ถุงมือยางสีส๎ม
รองเท๎าบูทยางสีดา
ดอกไม๎แห๎ง
ลวดขาว
ตะปู
คีมตัดลวด
สีน้ามันทาไม๎ สีขาว
น้ามันสน

30 ลิตร
4 ลิตร
2 ลิตร
2 ใบ
1 ม๎วน
2 หัว
1 เส๎น
1 อัน
1 รูป

30
130
130
350
400
100
150
3000
300

900
520
260
700
400
200
150
3000
300

จานวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
2 อัน
2 กลํอง
60 อัน
60 อัน
30 อัน
10 อัน
30 ใบ
5 แพ๏ค
30 อัน
2 อัน
6 อัน
10 ขวด
1 ถัง
4 คูํ
2 คูํ
1ชุด
2 ก.ก
2 ก.ก
1 อัน
1 กระป๋อง
1 ขวด

200
200
400
250
120
50
50
65
50
1000
60
200
250
55
60
300
50
250
3,000
50
50
50
150
40

200
200
400
500
240
3000
3000
1950
500
3000
300
6000
500
330
600
300
200
500
3,000
100
100
50
150
40

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

แปลงทาสี
เทียนไข
ธูป
ถาดพลาสติกใสํเอกสาร 2 ชั้น
กลํองพลาสติกใสํของขนาดใหญํ
ผ๎าสีเหลือง
คําล๎างเครื่องปรับอากาศ
คําซํอมบารุงเครื่องปรับอากาศ
คําจ๎างตัดเย็บผ๎า ทาฉากบนเวที หอประชุม
โรงเรียน
คําซํอมบารุงเครื่องตัดหญ๎า
คําจ๎างเหมาดูแลอาคารสถานที่

1 อัน
2 กลํอง
2 หํอ
1 อัน
1 ใบ
1 ม๎วน
20 เครื่อง

30
50
50
150
500
1500
400

30
100
100
150
500
1500
8000
9000
1500
3000
5000

รวมเป็นเงิน

66,230
ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นายประมาณ ภูลบศรี)
ตาแหนํง หัวหน๎างานอาคารสถานที่

ที่
1
2
3
4
5

รายการ
น้ามันเบนซิน
น้ามันดีเซล
น้ามันเครื่องรถตัดหญ๎า 4 จังหวะ
น้ามันออโต๎ลูป
คําเหมาจํายจ๎างซํอมอาคารสถานที่

ภาคเรียนที่ 1 /2562
จานวนหน่วย
100 ลิตร
30 ลิตร
4 ลิตร
2 ลิตร

ราคาต่อหน่วย

รวมเป็นเงิน

32
30
130
130

3200
900
520
260
5000

รวมเป็นเงิน

9,880

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นายประมาณ ภูลบศรี)
ตาแหนํง หัวหน๎างานอาคารสถานที่

ชื่อกิจกรรมที่ 11 งานสาธารณูปโภค

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

รายการ
ไส๎กรองน้า
ทํอ PVC 2นิ้ว
ข๎อตํอตรง2นิ้ว
ทํอ PVC 4 หุน
ทํอ PVC 6 หุน
หลอดฟลูออเรสเซ๎นส๑ 40 วัตต๑
หลอดฟลูออเรสเซ๎นส๑ 20 วัตต๑
บาลลาสต๑40วัตต๑
บาลลาสต๑20วัตต๑
สวิตซ๑
ปลั๊กไฟ
ปลั๊กไฟมีกราวน๑
ชุดหลอดไฟฟลูออเรสเซ๎นส๑ 20 วัตต๑
โคมไฟฟ้าเสาขั้ว
รวมเป็นเงิน

จานวนหน่วย
2
2
5
2
2
30
10
20
5
10
10
10
5
5

ราคาต่อหน่วย
4,000
100
20
30
40
50
40
80
80
20
20
50
120
300

รวมเป็นเงิน
8,000
200
100
60
80
1,500
400
1,600
400
200
200
500
600
1,500
15,340

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นายเพียรศักดิ์ ศรีละกูล)
ตาแหนํง หัวหน๎างานสาธารณูปโภค
ชื่อกิจกรรมที่ 12 งานอนามัยโรงเรียน
ที่
รายการ
1 ยาและเวชภัณฑ๑
2 ที่นอน หมอน ผ๎าหํม
รวมเป็นเงิน

จานวนหน่วย

ราคาต่อหน่วย

2

1,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวศุภรัตน๑ เพ็ชรทอง)
ตาแหนํง หัวหน๎างานอนามัยโรงเรียน
ชื่อกิจกรรมที่ 14 งานโสตทัศนูปกรณ๑

รวมเป็นเงิน
5,000
2,000
7,000

ที่
1
2
3
4

รายการ

จานวนหน่วย

ราคาต่อหน่วย

รวมเป็นเงิน

1
12
2
1

18,000
30
800
1,200

18,000
360
1,600
1,200

กล๎องถํายรูป
ถํานไมค๑
สายลาโพง 1.55 cm.
ขาตั้งไมค๑ 4 ตัว

รวมเป็นเงิน

21,160
ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(จ.ส.อ. ไพโรจน๑ อิ่มสาอางค๑)
ตาแหนํง หัวหน๎างานโสตทัศนูปกรณ๑

7. งบประมาณ
เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายการ

เงินอุดหนุน

คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

129,700

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

129,700

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีชา ประชีพฉาย
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. สานักงานมีความสะอาดและสะดวก
2. การรับ โต๎ตอบหนังสือราชการเป็นไปตามกาหนด
3. บุคลากรได๎รับสวัสดิการและการ ให๎บริการ

วิธีการประเมิน
การสัมภาษณ๑
การสังเกต
การสัมภาษณ๑

เครื่องมือประเมิน
แบบสัมภาษณ๑
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ๑

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 โรงเรียนได๎รับการยอมรับแกํผู๎มาใช๎บริการและหนํวยงานตําง ๆ ที่มีปฏิสัมพันธ๑
2 บุคลากรในโรงเรียนมีประสิทธิภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน
ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ
(.....................................................)

ตาแหนํง ........................................................................

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารทั่วไป
1. ชื่อโครงการ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและภาคีเครือข่าย
2. ( √ ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ บริหารทั่วไป
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1 , 2 , 3 , 4 และข๎อที่ 5
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 1 , 2 , 3 , 4 และข๎อที่ 5
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นที่ 1.1 ข๎อที่ 2 , 3 , 4 และข๎อที่ 6
ประเด็นที่ 2.2 ข๎อที่ 1 , 2 , 3 และข๎อที่ 4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4 , 2.5 และ 2.6
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1 , 2 และข๎อที่ 3
5. ลักษณะโครงการ ( ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในการบริหารงานโรงเรียนจะต๎องได๎รับความรํวมมือไมํวําจะเป็นบุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน รํวม
ไปถึงโรงเรียนตํางๆ ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษา โรงเรียนรํวมพัฒนา หนํวยงานราชการ
ในกระทรวงศึกษา หนํวยงานอื่น ๆ ตลอดจนวัดในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ซึ่งจะมี ปฏิสัมพันธ๑ด๎านตํางๆ
รํวมกัน ดังนั้นโรงเรียนจึงต๎องจัดทาโครงการขึ้นมาเพื่อรองรับการทางาน
2. วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคล๎องกับมาตรฐาน/ตัวบํงชี้/หลักการและเหตุผล)
2.1 เพื่อประสานการทางานและการพัฒนาโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให๎ความรํวมมือระหวํางโรงเรียนกับชุมชน
2.3 เพื่อประชาสัมพันธ๑งานของโรงเรียนสูํชุมชน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จานวนที่ได๎รับการพัฒนา)
1) ให๎และรับการสนับสนุนระหวํางโรงเรียนกับโรงเรียนรํวมพัฒนา100 %
2) ให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานตํางๆ ไมํน๎อยกวํา90 %
3) ประชาสัมพันธ๑ขําวสารของโรงเรียนสูํชุมชน 100 %
3.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนและชุมชนได๎รับความพึงพอใจ และมีสัมพันธภาพที่ดีตํอกัน

2) เผยแพรํขําวสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 1.ประชุมวางแผนโครงการ
(Plan) 2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
3.กาหนดหน๎าที่รับผิดชอบ
2.
ชุมชนสัมพันธ๑
ดาเนินการ
(Do)

ระยะเวลา งบประมาณ/
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร
1 ก.ย.61 ถึง
30ก.ย.61
1 ต.ค.61 ถึง
30ก.ย.62

3.
บอกวิธีการตรวจสอบ
ตรวจสอบ แบบสอบถาม
(Check)
4.
รายงานผล
ประเมินผล
และ
รายงาน
(Action)

1,150

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

นายปรีชา ประชีพฉาย

นายปรีชา ประชีพฉาย

นายปรีชา ประชีพฉาย

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหารทั่วไป
ชื่อกิจกรรมที่ 1 ชุมชนสัมพันธ๑
ที่
รายการ
1 กระดาษ A4
2 กระดาษกาวคละสี
3 กระดาษปกสี
รวมเป็นเงิน

จานวนหน่วย
2
50
5

ราคาต่อหน่วย
100
10
90

รวมเป็นเงิน
200
500
450
1,150

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นายกํอศักดิ์ สอนสอาด)
ตาแหนํง หัวหน๎างานชุมชนสัมพันธ๑

7. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

1,150

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

1,150

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีชา ประชีพฉาย
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. โรงเรียนได๎รับการสนับสนุนจากโรงเรียนรํวมพัฒนา
2. ชุมชนรํวมมือสนับสนุนกิจการโรงเรียน

วิธีการประเมิน
1 สังเกต
2. สังเกต

เครื่องมือประเมิน
1. แบบสังเกต
2. แบบสังเกต

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนได๎รับการยอมรับจากชุมชน
2. บุคลากรในโรงเรียนมีประสิทธิภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ
(.....................................................)
ตาแหนํง ........................................................................

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารทั่วไป
1. ชื่อโครงการ พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน(Zero Waste)
2. ( √ ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ บริหารทั่วไป
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1 , 2 , 3 , 4 และข๎อที่ 5
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 1 , 2 , 3 , 4 และข๎อที่ 5
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นที่ 1 ข๎อที่ 2 , 3 , 4 และข๎อที่ 6
ประเด็นที่ 2 ข๎อที่ 1 , 2 , 3 และข๎อที่ 4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4 , 2.5 และ 2.6
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็น 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 และ 3.5
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1 , 2 และข๎อที่ 3
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในการบริหารงานในโรงเรียน ไมํวําจะเป็นงานด๎านวิชาการ ด๎านบุคลากร ด๎านงบประมาณ การจัด
กิจกรรมให๎กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนแล๎ว งานสนับสนุนอีกอยํางหนึ่งที่ คือด๎านสภาพแวดล๎อมโรงเรียนก็

มีความจาเป็นอยํางมากที่จะต๎องดาเนินการควบคูํไปกับงานด๎านอื่นๆ โรงเรียนจึงมีความจาเป็นที่จะต๎องให๎การดูแล
สภาพแวดล๎อม เพื่อที่จะทาให๎บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานอยํางมีความสุขและเกิดประสิทธิภาพของงานที่มี
ประสิทธิผลสูงสุดและอีกประการโรงเรียนมีนักเรียนจานวนมากและในแตํละปีจะมีขยะจานวนมากจึ งจาเป็นต๎องมี
การกาจัดและรีไซเคิลให๎มีปริมาณลดลง
2. วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคล๎องกับมาตรฐาน/ตัวบํงชี้/หลักการและเหตุผล)
2.1 เพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียน
2.2 เพื่อดูแลความสะอาดของโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จานวนที่ได๎รับการพัฒนา)
1) ปรับปรุงภูมิทัศน๑ภายในโรงเรียนให๎สวยงามขึ้น
3.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดล๎อมที่เสริมสร๎างการเรียนรู๎ที่ดี
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 1.ประชุมวางแผนโครงการ
(Plan) 2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
3.กาหนดหน๎าที่รับผิดชอบ
2.
(Zero Waste)
ดาเนินการ 1.กาจัดขยะในโรงเรียน
(Do)
3.
ตรวจสอบ แบบสอบถาม
(Check)

ระยะเวลา งบประมาณ/
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร
1 ก.ย.61 ถึง
30ก.ย.61
1 ต.ค.61 ถึง
30ก.ย.62

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

นายปรีชา ประชีพฉาย

นายปรีชา ประชีพฉาย

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณ/
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร

4.
รายงานผล
ประเมินผล
และ
รายงาน
(Action)

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)
นายปรีชา ประชีพฉาย

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหารทั่วไป
7. งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีชา ประชีพฉาย
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 .ครูได๎รับการตรวจสุขภาพทุกคน
2. สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนสะอาดรํมรื่น
3. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
4. ห๎องเรียนห๎องปฏิบัติการมีความสะอาดพร๎อมใช๎งาน
5. นักเรียนได๎รับการรักษาพยาบาลเบื้องต๎น
6. นักเรียนได๎สารอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

วิธีการประเมิน
1. สารวจ
2. สารวจความพึง
พอใจ
3. ตรวจสอบสถิติ
การใช๎
4. สารวจ
5. ตรวจสอบสถิติ
การใช๎
6. สังเกต

เครื่องมือประเมิน
1.แบบสารวจ
2. แบบสารวจ
3. แบบบันทึกการใช๎ห๎อง
พยาบาล
4. แบบสารวจ
5. แบบบันทึกการใช๎ห๎อง
พยาบาล
6. แบบสังเกต

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เขียนให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ที่กาหนดซึ่งอาจมีมากกวําวัตถุประสงค๑ที่กาหนด)
1.โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดล๎อมที่เสริมสร๎างการเรียนรู๎ที่ดี
2.ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง

ลงชื่อ.............................................................ผู๎ เสนอโครงการ
(.....................................................)
ตาแหนํง ........................................................................

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารทั่วไป
1. ชื่อโครงการ พัฒนางานสถานศึกษาพอเพียง
2. ( / ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ งานสถานศึกษาพอเพียง
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1 , 2 , 3 , 4 และข๎อที่ 5
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 1 , 2 , 3 , 4 และข๎อที่ 5
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นที่ 1.1 ข๎อที่ 2 , 3 , 4 และข๎อที่ 6
ประเด็นที่ 1.2 ข๎อที่ 1 , 2 , 3 และข๎อที่ 4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4 , 2.5 และ 2.6
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 และ 3.5
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1 , 2 และข๎อที่ 3
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โรงเรี ย นเป็ น สถานที่ในการผลิ ตพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติ เป็นแหลํ งการเรียนรู๎ พัฒนาทางด๎าน
สติป๓ญญา ทางด๎านรํางกาย ทางด๎านอารมณ๑ และทางด๎านสังคม ในสังคมป๓จจุบันมีความเจริญและพัฒนาทางด๎าน
เทคโนโลยีมากมาย การพัฒนาด๎านจิตใจ คุณธรรมและจริยธรรมยังมีน๎อย ดังนั้น โรงเรียนจึงได๎จัดทาโครงการ
สํงเสริมเศรษฐกิจพอพียง เพื่อเป็นการปลูกฝ๓งคุณธรรมจริยธรรมให๎เกิดกับนักเรียน นักเรียนสามารถเรีย นรู๎ใน
โรงเรียนได๎อยํางมีความสุข เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล๎ว จะทาให๎ผลการเรียนดีขึ้น และ
บรรลุตามจุดมุํงหมายของหลักสูตรการศึกษาแหํงชาติที่วํานักเรียนเป็นผู๎ที่ดี เกํง มีสุข และดารงชีวิตในสังคมได๎
อยํางมีความสุข เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติตํอไป
ดังนั้นกลุํมงานสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” จึงได๎จัดทาโครงการพัฒนา
งานสถานศึกษาพอเพียง ขึ้นมาเพื่อสนองนโยบายดังกลําว
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ และทรัพยากรที่สํงเสริมเอื้อตํอการดาเนินงานงานสถานศึกษาพอเพียง
2. เพื่อให๎การดาเนินงานสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียน เป็นไปอยํางมีระบบและมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

1. ครู และนักเรียนทุกคนได๎รับการสํงเสริมพัฒนาดูแล ชํวยเหลืออยํางทั่วถึง และตรงตามสภาพ
ที่เป็นจริง

3.2 ด้านคุณภาพ
1. โรงเรียนมีระบบงานสถานศึกษาพอเพียง ที่เข๎มแข็ง มีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนเรียนรู๎อยํางมีความสุข มีทักษะในการดาเนินชีวิต และสามารถดารงตนอยูํในสังคมได๎
อยํางมีความสุข
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 8. ประชุมคณะกรรมทุกทํานวางแผน
(Plan) งานและประเมินแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 256๒
9. มอบหมายความรับผิดชอบการเขียน
งบประมาณ
3. ดาเนินการตามรายละเอียดของแตํ
ละกิจกรรม
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
(Do
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ
บูรณาการ
กิจกรรมที่ 2 อบรมนักเรียนแกนนา
สถานศึกษาพอเพียง
กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปผลการ
ดาเนินงาน
3.
1. ตรวจสอบการดาเนิน งานให๎ เป็นไป
ตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่กาหนด
(Check) 2. ตรวจสอบการดาเนิน งานให๎ เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วํางไว๎
3. ติดตามตรวจสอบโดยใช๎แบบประเมิน

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1 ต.ค. 61 –
นายปรีชา
30 ก.ย. 62
ประชีพฉาย

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

9,400

นายปรีชา
ประชีพฉาย

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62
1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62
1 พ.ย. 61 –
30 ก.ย. 62

12,400

นายปรีชา
ประชีพฉาย
นายปรีชา
ประชีพฉาย
นายปรีชา
ประชีพฉาย

1,500
-

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)

ที่ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค๑ แ ละบรรลุ
เป้าหมาย
4. ถ๎ า มี ป๓ ญ หาหรื อ อุ ป สรรคให๎ เ ตรี ย ม
ดาเนินการแก๎ไข
4.
1. สถิติการประเมินกิจกรรมแตํละ
ประเมินผล กิจกรรม
และ
2. สรุปรายงานโครงการ
รายงาน
(Action)

1 ส.ค. –
30 ก.ย. 62

-

นายปรีชา
ประชีพฉาย

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนางานสถานศึกษาพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร ทั่วไป
ตาแหนํง ครู

ที่
รายการ
1 คําวิทยากร
2 คําอาหารกลางวัน + อาหารวําง
3 คําเอกสาร
รวมเป็นเงิน

ที่
1
2
3

ภาคเรียนที่ 1/2562
จานวนหน่วย
6
40

ราคาต่อหน่วย
600
120

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ๑)
ตาแหนํง ครู
ภาคเรียนที่ 1/2562
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
คําอาหารกลางวัน + อาหารวําง
85
120
(17 ห๎อง ห๎องละ 5 คน เทํากับ 85 คน)
คําอาหารกลางวัน + อาหารวําง ครู
10
120
คําเอกสาร
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
3,600
4,800
1,000
9,400

รวมเป็นเงิน
10,200
1,200
1,000
12,400

ที่
1 คําอาหารวําง
2 คําเอกสาร
รวมเป็นเงิน

ลงชื่อ....................................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ๑)
ตาแหนํง ครู
ภาคเรียนที่ 1/2562
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
20
50

รวมเป็นเงิน
1,000
500
1,500

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ๑)
ตาแหนํง ครู

7. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

23,300

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

23,300

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีชา ประชีพฉาย
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”
10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูทุกคน และนักเรียนแกนนา
ได๎รับการสํงเสริมพัฒนาดูแล

วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
ครู และนักเรียนแกนนาได๎รับการ
รายงานสรุปการจัด
สํงเสริมพัฒนาดูแล ชํวยเหลืออยํางทั่วถึง อบรมครู และนักเรียน

ชํวยเหลืออยํางทั่วถึง และตรงตาม
สภาพที่เป็นจริง
2. โรงเรียนมีระบบงานสถานศึกษา
พอเพียงที่เข๎มแข็ง และมี
ประสิทธิภาพ
๓. นักเรียนเรียนรู๎อยํางมีความสุข
มีทักษะในการดาเนินชีวิต และ
สามารถดารงตนอยูํในสังคมได๎อยําง
มีความสุข

ทุกคน

แกนนา

ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ
บูรณาการ

แผนการจัดการเรียนรู๎
แบบบูรณาการ

นักเรียนร๎อยละ 90 มีความสุข
มีทักษะในการดาเนินชีวิต และสามารถ
ดารงตนอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข

การสังเกต
การสัมภาษณ๑
แบบประเมินความพึง
พอใจ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูทุกคน และนักเรียนแกนนา ได๎รับการสํงเสริมพัฒนาดูแล ชํวยเหลืออยํางทั่วถึง
และตรงตามสภาพที่เป็นจริง
2. โรงเรียนมีระบบงานสถานศึกษาพอเพียงที่เข๎มแข็ง และมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนเรียนรู๎อยํางมีความสุข มีทักษะในการดาเนินชีวิต และสามารถดารงตนอยูํในสังคม
ได๎อยํางมีความสุข

ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ

(นายปรีชา ประชีพฉาย)
ตาแหนํง ครู

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑

กลุํมบริหารกิจการนักเรียน

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1. ชื่อโครงการ To Be Number 1
2. () กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ บริหารกิจการนักเรียน
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 2
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 1
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1
ประเด็นที่ 1.2 ข๎อที่ 1-4
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1
5. ลักษณะโครงการ () ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล (อธิบายหลักการ ความสาคัญ ที่มา และเหตุผล ควรมีการอ๎างอิง เชํน นโยบาย หรือ
หลักวิชาการ)
เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในสภาวะวิกฤตทั้งทางด้านการเมืองที่ยังไม่สงบนิ่ง และเป็นผลต่อเนื่องทางด้าน
เศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ที่ทาให้เด็กอยู่ในภาวะที่อาจตกเป็นเครื่องมือของสังคมที่เกิดจากการเอาตัวรอด เอารัดเอา
เปรียบ จึงเป็นผลกระทบต่อเยาชนของชาติ ที่อาจจะทาให้ประเทศไทยวิกฤตมากขึ้น จึงเป็น หน้าที่ของโรงเรียน
ต้องพัฒนาคุณธรรมนาความรู้ คู่ความดี ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนอบรมพัฒนานักเรียน โดยต้องเน้นด้านคุณธรรม
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม รักความสามัคคีมีน้าใจเป็นนักกีฬา
และมีลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมไทย
2. วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคล๎องกับมาตรฐาน/ตัวบํงชี้/หลักการและเหตุผล)
1. สํงเสริมให๎นักเรียน มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย
2. สํงเสริมให๎นักเรียนอนุรักษ๑วัฒนธรรมไทย รัก และภูมิใจความเป็นไทย
3. สํงเสริมให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการรักษาสิ่งแวดล๎อม
4. สํงเสริมให๎นักเรียนทาตนให๎เป็นประโยชน๑ตํอตนเอง และสังคม
5. สํงเสริมให๎นักเรียนเป็นผู๎มีศีลธรรม มีคุณธรรมประจาใจ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จานวนที่ได๎รับการพัฒนา)
นักเรียน 364 คน และครู 30 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนเป็นคนดีดารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีคุณภาพ
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 1.ประชุมวางแผนโครงการ
(Plan) 2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
3.กาหนดหน๎าที่รับผิดชอบ
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 ลานดนตรี ชีวีมีสุข
(Do)
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตํอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรม ลานดนตรี ชีวีมีสุข

3.
ตรวจสอบ
(Check)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
ต.ค.61 –
คณะกรรรมการ
30 ก.ย.62
บริหารกิจการ
นักเรียน
ต.ค.61 –
30 ก.ย.62

3,000

จ.ส.อ.ไพโรจน๑
อิ่มสาอางค๑ และ
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน

กิจกรรมที่ 2 แอโรบิก
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตํอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรมแอโรบิก

3,000

จ.ส.อ.ไพโรจน๑
อิ่มสาอางค๑ และ
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน

กิจกรรมที่ 3 To Be Number 1
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตํอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรม To Be Number 1
ครูและนักเรียนทาแบบสอบถาม

4,000

จ.ส.อ.ไพโรจน๑
อิ่มสาอางค๑ และ
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน
จ.ส.อ.ไพโรจน๑
อิ่มสาอางค๑ และ
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน

ต.ค.61 –
30 ก.ย.62

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

4.
สรุปแบบสอบถาม รายงานผลการ
ประเมินผล ดาเนินงาน
และ
รายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
ต.ค.61 –
จ.ส.อ.ไพโรจน๑
30 ก.ย.62
อิ่มสาอางค๑ และ
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ To Be Number 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหารวิชาการ
ชื่อกิจกรรมที่ 1 ลานดนตรี ชีวีมีสุข

ที่
รายการ
1 กระดาษเกียรติบัตร
2 รางวัล
3 ป้ายลานดนตรี

ภาคเรียนที่ 1 /2562
จานวนหน่วย
2
20
1

ราคาต่อหน่วย
250
100
500

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
500
2,000
500
3,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(จ.ส.อ.ไพโรจน๑ อิ่มสาอางค๑)
ตาแหนํง
ครู

ชื่อกิจกรรมที่ 2 แอโรบิก

ที่
รายการ
1 กระดาษเกียรติบัตร

ภาคเรียนที่ 1 /2562
จานวนหน่วย
2

ราคาต่อหน่วย
250

รวมเป็นเงิน
500

2 รางวัล
3 ป้ายลานดนตรี

20
1

100
500

รวมเป็นเงิน

2,000
500
3,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(จ.ส.อ.ไพโรจน๑ อิ่มสาอางค๑)
ตาแหนํง
ครู

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
ป้ายไวนิล
กระดาษสี
กระดาษฟิวเจอร๑บอร๑ด
กระดาษกาวสองหน๎าบาง
กระดาษ A4
กรรไกร
คัตเตอร๑
สีเมจิ
รางวัล

ชื่อกิจกรรมที่ 3 To Be Number 1
ภาคเรียนที่ 2 /2561
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
1 ป้าย
1,500
50 แผํน
10
18 แผํน
100
10 ม๎วน
35
4 รีม
100
5 ด๎าม
20
5 ด๎าม
60
2 โหล
150
750
รวมเป็นเงิน

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(จ.ส.อ.ไพโรจน๑ อิ่มสาอางค๑)
ตาแหนํง
ครู

รวมเป็นเงิน
1,500
500
1,800
350
400
100
300
300
750
6,000

7. งบประมาณ
เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายการ

เงินอุดหนุน

คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

10,000 บาท

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน
10,000 บาท

10,000 บาท

10,000 บาท

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ จ.ส.อ.ไพโรจน์ อิ่มสาอางค์
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนจัดกิจกรรม
นักเรียนปฏิบัติได้

วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบถาม

เครื่องมือประเมิน
แบบสังเกต
แบบแบบสอบถาม

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เขียนให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ที่กาหนดซึ่งอาจมีมากกวําวัตถุประสงค๑ที่กาหนด)
1. นักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค๑ของโรงเรียน
2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถดารงชีวิตอยูํในโรงเรียนได๎อยํางมีคุณภาพ
ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ
(จ.ส.อ.ไพโรจน์ อิ่มสาอางค์)
ตาแหน่ง หัวหน้า To be Number One
ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามนักเรียนใหม่
2. (  ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ บริหารกิจการนักเรียน
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 2
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 1

( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1
ประเด็นที่ 1.2 ข๎อที่ 1-4
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1
5. ลักษณะโครงการ () ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากประเทศไทยอยูํในสภาวะวิกฤตทั้งทางด๎านการเมืองที่ยังไมํสงบนิ่ง และเป็นผลตํอเนื่องทางด๎าน
เศรษฐกิจ ป๓ญหาสังคม ที่ทาให๎เด็กอยูํในภาวะที่อาจตกเป็นเครื่องมือของสังคมที่เกิดจากการเอาตัวรอด เอารัดเอา
เปรียบ จึงเป็นผลกระทบตํอเยาชนของชาติ ที่อาจจะทาให๎ประเทศไทยวิกฤตมากขึ้น จึงเป็นหน๎าที่ของโรงเรียน
ต๎องพัฒนาคุณธรรมนาความรู๎ คูํความดี ให๎เกิดขึ้นกับนักเรียนอบรมพัฒนานักเรียน โดยต๎องเน๎นด๎านคุณธรรม
จริยธรรมอยํางตํอเนื่อง ปลูกฝ๓งและสํงเสริมให๎นักเรียนมีความรู๎ คูํคุณธรรม รักความสามัคคีมีน้าใจเป็นนักกีฬา
และมีลักษณะที่พึงประสงค๑ของสังคมไทย
2. วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคล๎องกับมาตรฐาน/ตัวบํงชี้/หลักการและเหตุผล)
1. สํงเสริมให๎นักเรียน มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย
2. สํงเสริมให๎นักเรียนอนุรักษ๑วัฒนธรรมไทย รัก และภูมิใจความเป็นไทย
3. สํงเสริมให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการรักษาสิ่งแวดล๎อม
4. สํงเสริมให๎นักเรียนทาตนให๎เป็นประโยชน๑ตํอตนเอง และสังคม
5. สํงเสริมให๎นักเรียนเป็นผู๎มีศีลธรรม มีคุณธรรมประจาใจ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จานวนที่ได๎รับการพัฒนา)
นักเรียน 364 คน และครู 30 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนเป็นคนดีดารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีคุณภาพ
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 1.ประชุมวางแผนโครงการ
(Plan) 2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
3.กาหนดหน๎าที่รับผิดชอบ

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
เม.ย.62
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน

2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1
(Do)
และ ม.4
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตํอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียน
ม.1 และ ม.4
กิจกรรมที่ 2 เข๎าคํายคุณธรรม
นักเรียน ม.1 และ ม.4
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตํอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรม
นักเรียน ม.1 และ ม.4
5. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ

พ.ค.62

5,000

นางสาวคณิตา
จันทวงษ๑
และคณะครู
ทุกทําน

พ.ค.62

3,000

นางสาวคณิตา
จันทวงษ๑
และคณะครู
ทุกทําน

3.
ครูและนักเรียนทาแบบสอบถาม
ตรวจสอบ
(Check)
4.
สรุปแบบสอบถาม รายงานผลการ
ประเมินผล ดาเนินงาน
และ
รายงาน
(Action)

พ.ค.62

พ.ค.62

คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่ดีงามนักเรียนใหมํ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหารบริหารกิจการนักเรียน
ชื่อกิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4
ที่
1
2
3
4
5
6

ภาคเรียนที่ 1 /2562
รายการ
จานวนหน่วย
อาหารวํ างและเครื่ องดื่ม ผู๎ ป กครองนัก เรี ย น
150 คน
และแขกผู๎มีเกียรติ
คําเชําเก๎าอี้
300 คน
กระดาษขาว A4
5 รีม
กระดาษปกสี
2 รีม
คําแลกซีน
5 ม๎วน
คําอุปกรณ๑จัดฐานนันทนาการ และแนะนา
5 ฐาน
โรงเรียน
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
10

รวมเป็นเงิน
1,500

4
98
60
45
เหมาจําย

1,200
490
120
225
1,465
5,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวคณิตา จันทวงษ๑)
ตาแหนํง
ครู

ชื่อกิจกรรมที่ 2 เข๎าคํายคุณธรรมนักเรียน ม.1 และ ม.4

ที่
1
2
3

ภาคเรียนที่ 1 /2562
รายการ
จานวนหน่วย
คําอาหารนักเรียนและครู (3 วัน 2 คืน)
160 คน
ซองพลาสติกใส ขนาด 5.6×8.8 ซม.
2
บรรจุ 100 ชิ้น/แพ็ค
เข็มกลัดติดบัตร
15 โหล
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
เหมาจําย
175

รวมเป็นเงิน
2,500
350

10

150
3,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวคณิตา จันทวงษ๑)
ตาแหนํง
ครู

7. งบประมาณ
เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รายการ

เงินอุดหนุน

รวมเป็นเงิน

คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

2,800 บาท
5,200 บาท

2,800 บาท
5,200 บาท

8,000 บาท

8,000 บาท

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวคณิตา จันทวงษ๑
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัดพระนอนจักรสีห๑วรวิหาร จังหวัดสิงห๑บุรี
10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร๎อยละของนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม
ร๎อยละของครูเข๎ารํวมกิจกรรม

วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบถาม

เครื่องมือประเมิน
แบบสังเกต
แบบแบบสอบถาม

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เขียนให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ที่กาหนดซึ่งอาจมีมากกวําวัตถุประสงค๑ที่กาหนด)
1. นักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค๑ของโรงเรียน
2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถดารงชีวิตอยูํในโรงเรียนได๎อยํางมีคุณภาพ
ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวคณิตา จันทวงษ๑)
ตาแหนํง
ครู
ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ

(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”
ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนลูกฟ้า-ชมพู
2. (  ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ บริหารกิจการนักเรียน
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 2
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 1
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1
ประเด็นที่ 1.2 ข๎อที่ 1-4
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1
5. ลักษณะโครงการ () ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล (อธิบายหลักการ ความสาคัญ ที่มา และเหตุผล ควรมีการอ๎างอิง เชํน นโยบาย หรือ
หลักวิชาการ)
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 6 เกี่ยวกับความมุํงหมายและหลักการ
จัดการศึกษาของชาติ มีบทบัญญัติวํา “การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ทั้ง
รํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่น
ได๎อยํางมีความสุข”
2. วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคล๎องกับมาตรฐาน/ตัวบํงชี้/หลักการและเหตุผล)
2.1 เพื่อให๎นักเรียนและคณะครูตระหนักถึงความสาคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย๑

2.2 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนและคณะครูรํวมสืบสาธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
2.3 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนและครูมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่ดีงาม
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จานวนที่ได๎รับการพัฒนา)
นักเรียน 364 คน และครู 30 คน เข๎ารํวมกิจกรรม
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูและนักเรียน ร๎อยละ 95 รํวมกิจกรรมวันสาคัญ
2) ครูและนักเรียนเห็นความสาคัญและรํวมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5.ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

6.วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 1.ประชุมวางแผนโครงการ
(Plan) 2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
3.กาหนดหน๎าที่รับผิดชอบ
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 วันคล๎ายวันเฉลิมพระ
(Do)
ชนมพรรษาฯ และวันชาติ และ
วันพํอแหํงชาติ
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตํอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรม วันคล๎ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ และวันชาติ และ
วันพํอแหํงชาติ

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
เม.ย.62
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน
พ.ค.62

1,000

นางสาวคณิตา
จันทวงษ๑
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน
และคณะครู
ทุกทําน

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
กิจกรรมที่ 2 วันขึ้นปีใหมํ และ
วันเด็กแหํงชาติ
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตํอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหมํ และ
วันเด็กแหํงชาติ

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
พ.ค.62

12,000

นางสาวคณิตา
จันทวงษ๑
นายอาทิตย๑
อํอนสมกิจ
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน
และคณะครู
ทุกทําน

กิจกรรมที่ 3 วันระลึกวีรชนชาวบ๎าน
บางระจัน
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตํอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรมวันระลึกวีรชนชาวบ๎าน
บางระจัน

1,000

จ.ส.อ.ไพโรจน๑
อิ่มสาอาง
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน
และคณะครู
ทุกทําน

กิจกรรมที่ 4 วันสงกรานต๑
รดน้าครูผู๎ใหญํ
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตํอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรมวันสงกรานต๑
รดน้าครูผู๎ใหญํ

3,000

นางสาวคณิตา
จันทวงษ๑
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน
และคณะครู
ทุกทําน

กิจกรรมที่ 5 วันไหว๎ครู และ
วันสถาปนา ร.ร.
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตํอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ

10,000

นางสาวคณิตา
จันทวงษ๑
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
4.จัดกิจกรรมวันไหว๎ครู และ
วันสถาปนา ร.ร.

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
และคณะครู
ทุกทําน

กิจกรรมที่ 6 วันคล๎ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ฯ
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตํอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรมวันคล๎ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ฯ

2,000

นางสาวคณิตา
จันทวงษ๑
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน
และคณะครู
ทุกทําน

กิจกรรมที่ 7 วันแมํแหํงชาติ
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตํอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรมวันแมํแหํงชาติ

3,000

นางสาวคณิตา
จันทวงษ๑
นายอาทิตย๑
อํอนสมกิจ
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน
และคณะครู
ทุกทําน

3.
ครูและนักเรียนทาแบบสอบถาม
ตรวจสอบ
(Check)
4.
สรุปแบบสอบถาม รายงานผลการ
ประเมินผล ดาเนินงาน
และ
รายงาน
(Action)

1 ต.ค.61-30
ก.ย.62
1 ต.ค.61-30
ก.ย.62

คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่ดีงามนักเรียนใหมํ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหารบริหารกิจการนักเรียน

ชื่อกิจกรรมที่ 1 วันคล๎ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และวันชาติ และวันพํอแหํงชาติ
ที่
1 คําพานดอกไม๎

รายการ

ภาคเรียนที่ 2 /2561
จานวนหน่วย
2

ราคาต่อหน่วย
500

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
1,000
1,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวคณิตา จันทวงษ๑)
ตาแหนํง
ครู
ชื่อกิจกรรมที่ 2 วันขึ้นปีใหมํ และวันเด็กแหํงชาติ
ที่
1
2
3
4

รายการ
ป๓จจัยถวายพระ
ดอกไม๎
ซอง
ของรางวัลวันเด็ก

ภาคเรียนที่ 2 /2561
จานวนหน่วย
10 รูป
10 ชุด
1 ชุด
322

ราคาต่อหน่วย
500
50
60
20

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
5,000
500
60
6,440
12,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวคณิตา จันทวงษ๑)
ตาแหนํง
ครู
ชื่อกิจกรรมที่ 3 วันระลึกวีรชนชาวบ๎านบางระจัน
ที่
1 คําพาหนะ

รายการ

ภาคเรียนที่ 2 /2561
จานวนหน่วย
2 คัน

ราคาต่อหน่วย
500

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
1,000
1,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ

(นางสาวคณิตา จันทวงษ๑)
ตาแหนํง
ครู
ชื่อกิจกรรมที่ 4 วันสงกรานต๑รดน้าครูผู๎ใหญํ
ที่
1
2
3
4

รายการ
พวงมาลัย
ของที่ระลึก
เครื่องหอม
ดอกไม๎

ภาคเรียนที่ 2 /2561
จานวนหน่วย
8 พวง
8 ชิ้น
1 ชุด
1 ชุด

ราคาต่อหน่วย
50
200
100
900

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
400
1,600
100
900
3,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวคณิตา จันทวงษ๑)
ตาแหนํง
ครู

ชื่อกิจกรรมที่ 5 วันไหว๎ครู และวันสถาปนา ร.ร

ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
ป๓จจัยถวายพระ
ดอกไม๎
ซอง
อาหารของคาวหวาน
กระดาษเกียรติบัตร
อาหารวําง เครื่องดื่มผู๎มีเกียรติ
ธูป เทียน พิธีสงฆ๑ และอื่นๆ
รวมเป็นเงิน

ภาคเรียนที่ 1 /2562
จานวนหน่วย
10 รูป
10 ชุด
1 ชุด
10 ชุด
1 แพ็ค

ราคาต่อหน่วย
500
50
50
200
250

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวคณิตา จันทวงษ๑)
ตาแหนํง
ครู

รวมเป็นเงิน
5,000
500
50
2,000
250
2,000
200
10,000

ชือ่ กิจกรรมที่ 6 วันคล๎ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ฯ

ที่
รายการ
1 ดอกไม๎สด
2 กระดาษสี
3 กระดาษเกียรติบัตร

ภาคเรียนที่ 1 /2562
จานวนหน่วย
2 พาน
50 แผํน
2 รีม

ราคาต่อหน่วย
500
10
250

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
1,000
500
500

2,000
ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวคณิตา จันทวงษ๑)
ตาแหนํง
ครู
ชื่อกิจกรรมที่ 7 วันแมํแหํงชาติ

ที่
รายการ
1 ดอกไม๎สด
2 กระดาษเกียรติบัตร
3 ของรางวัล
รวมเป็นเงิน

ภาคเรียนที่ 1 /2562
จานวนหน่วย
2 พาน
2 รีม
30 ชิ้น

ราคาต่อหน่วย
500
250
50

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวคณิตา จันทวงษ๑)
ตาแหนํง
ครู

รวมเป็นเงิน
1,000
500
1,500
3,000

7. งบประมาณ
รายการ
คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

เงินอุดหนุน

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

32,000

รวมเป็นเงิน
32,000

32,000 บาท

32,000 บาท

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวคณิตา จันทวงษ๑
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัดพระนอนจักรสีห๑วรวิหาร จังหวัดสิงห๑บุรี
10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร๎อยละของนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม
ร๎อยละของครูเข๎ารํวมกิจกรรม

วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบถาม

เครื่องมือประเมิน
แบบสังเกต
แบบแบบสอบถาม

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เขียนให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ที่กาหนดซึ่งอาจมีมากกวําวัตถุประสงค๑ที่กาหนด)
1. ครูและนักเรียนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
2. ครูและนักเรียนตระหนักเห็นความสาคัญของวันสาคัญ

ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวคณิตา จันทวงษ๑)
ตาแหนํง ครู

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ

(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1. ชื่อโครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ
2. (  ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ บริหารกิจการนักเรียน
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 2
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 1
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1
ประเด็นที่ 1.2 ข๎อที่ 1-4
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1
5. ลักษณะโครงการ () ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธเป็ น สถานศึ ก ษาในระบบปกติ ที่ น าหลั ก พุ ท ธธรรมหรื อ องค๑ ค วามรู๎ ที่ เ ป็ น ค าสอนใน
พระพุทธศาสนามาประยุกต๑ใช๎ในการจัดการศึกษา โดยมีจุดเน๎นที่สาคัญคือการนาหลักธรรมมาใช๎พัฒนาผู๎เรียนทั้ง

การเรียนการสอนหรือจัดเป็นระบบวิถีชีวิตในสถานศึกษาของผู๎เรียนสํวนใหญํ โดยนาไปสูํจุดเน๎นของการพัฒนาให๎
ผู๎เรี ย นสามารถ กิน อยูํ ดู ฟ๓ง เป็ น คือใช๎ป๓ ญญาและเกิดประโยชน๑ แท๎จริงตํอชีวิต การจัดสภาพแวดล๎ อมและ
บรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตร เอื้อในการพัฒนาผู๎เรียนอยํางรอบคอบ ด๎วยวิถีวัฒนธรรมแสวงป๓ญญา การพัฒนา
ผู๎เรียนดังกลําวจัดผํานระบบไตรสิกขาที่ผู๎เรียนได๎ศึกษาปฏิบัติอบรม ทั้ง ศีลหรือพฤติกรรมหรือวินัยในการดาเนิน
ชีวิตที่ดีงามสาหรับตนและสังคม สมาธิหรือด๎านพัฒนาจิตใจที่มีคุณภาพ มีสมรรถภาพ มีจิตใจที่ตั้งมั่นเข๎มแข็งและ
สงบสุข และปัญญาที่มีความรู๎ ที่ถูกต๎องมีศักยภาพในการคิด การแก๎ป๓ญหาที่แยบคาย โดยมีครูและผู๎ บริหาร
สถานศึกษาเป็นกัลยาณมิตรที่สาคัญ ที่รักและปรารถนาดี ที่จะพัฒนาผู๎เรียนอยํางดีที่สุดด๎วยความเพียรพยายาม
จึงเห็นสมควรจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ และคํานิยม 12 ประการ
2.2 เพื่อสํงเสริมการพัฒนาทั้งทางรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ สังคม และสติป๓ญญา
2.3 เพื่อให๎สภาพแวดล๎อมเกื้อกูลตํอการพัฒนานักเรียนรอบด๎าน ทั้งศีล สมาธิ และป๓ญญา
2.4 เพื่อให๎บุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเองทั้งวิถีการทางานและวิถีชีวิต สูํความสะอาด สวํางสงบ
ชัดเจน
2.5 โรงเรียน โดยครู ผู๎บริหาร บุคลากรและนักเรียน เป็นแบบอยํางของสังคม เป็นพลังพัฒนาสังคมวง
กว๎างให๎ดีงามยิ่งๆขึ้นไป
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1) นักเรียนร๎อยละ 100 เข๎ารํวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
2) รวมเลํมบทเพลงแหํงความเป็นไทย/บทสวดมนต๑สรภัญญะ/บทสวดมนต๑แปลวัดพระนอน/คาปฏิญาณ
ตํางๆ แจกนักเรียนและครูภาคเรียนละ 500 เลํม
3.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรียนทุกคนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ และ คํานิยมพื้นฐาน 12 ประการ
2) นักเรียนนาหลักไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ป๓ญญา บูรณาการผํานการพัฒนา “กิน อยูํ ดู ฟ๓ง”
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
6. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา
งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร
(บุคคล/กลุ่มงาน)
1.
1. ประชุมชี้แจงโครง การ
1 ต.ค. 61 – 30
นางสาวอัจฉราวรรณ
วางแผน 2. แตํงตั้งคณะกรรมการ
ก.ย. 62
กองสุผล
(Plan) 3. วางแผนจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
4. ดาเนินงาน

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

งบประมาณ/
ทรัพยากร

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

1 ต.ค. 61 – 30
ก.ย. 62

7,500

นางสาวอัจฉราวรรณ
กองสุผล และคณะ

29- 30 ต.ค. 61

16,300

นางสาวอัจฉราวรรณ
กองสุผล และคณะ

1 พ.ย. 61 – 31
ม.ค. 62

39,450

นางสาวอัจฉราวรรณ
กองสุผล และคณะ

1 – 29 พ.ย. 61

9,500

19 ก.พ. 62

2,000

นางสาวอัจฉราวรรณ
กองสุผล และคณะ
นางสาวอัจฉราวรรณ
กองสุผล และคณะ
นางสาวอัจฉราวรรณ
กองสุผล และคณะ
นางสาวอัจฉราวรรณ
กองสุผล และคณะ
นางสาวอัจฉราวรรณ
กองสุผล และคณะ

5 ติดตามผล

2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 วิถีพุทธ
(Do)
กิจกรรมที่ 2
การปฏิบัติธรรมและอบรมพัฒนา
ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา
กิจกรรมที่ 3
คํายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
กิจกรรมที่ 4
เรียนศีลธรรมและสอบธรรมศึกษา
กิจกรรมที่ 5
วันมาฆบูชา
กิจกรรมที่ 6
วันวิสาขบูชา
กิจกรรมที่ 7
หิ้งพระประจาห๎องเรียน
กิจกรรมที่ 8
วัสดุอุปกรณ๑ที่จาเป็น
อาสนะ,แก๎ว,ถ๎วย,ชาม ฯ
กิจกรรมที่ 9
ป้ายโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา
กิจกรรมที่ 10
ป้ายพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระ
ราชดารัสตามที่ตําง ๆ
กิจกรรมที่ 11
วันอาสาฬหบูชา และวันเข๎าพรรษา

18 พ.ค. 62

-

1 – 30 พ.ย. 62

13,500

1 ต.ค. 61 – 30
ก.ย. 62

6,500

1 – 30 พ.ย. 62

3,500

1 พ.ย. – 30
ธ.ค. 61

6,900

16 ก.ค. 62 –
17 ก.ค. 62

6,000

นางสาวอัจฉราวรรณ
กองสุผล และคณะ
นางสาวอัจฉราวรรณ
กองสุผล และคณะ
นางสาวอัจฉราวรรณ
กองสุผล และคณะ

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

3.
-ประชุมประเมินการดาเนินกิจกรรม
ตรวจสอบ ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
(Check) -ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมด๎วย
แบบสอบถาม
-วิเคราะห๑ผลการประเมินและสรุปผล
การประเมิน
4.
การสรุปรายงานผลโครงการ รายงาน
ประเมินผล นาเสนอฝ่ายบริหารและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
และ
ตามลาดับ
รายงาน
(Action)

ระยะเวลา
งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร
(บุคคล/กลุ่มงาน)
1 ต.ค. 61 – 30
กลุํมงานโรงเรียนวิถี
ก.ย. 62
พุทธ

-

กลุํมงานโรงเรียนวิถี
พุทธ

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ชื่อกิจกรรมที่ 1 วิถีพุทธ
ภาคเรียนที่ 2 /2561
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
1 หนังสือสวดมนต๑ ครู / นักเรียน
500
15
รวมเป็นเงิน

ที่
1
2
3

รวมเป็นเงิน
7,500
7,500

ลงชื่อ........................................................ผู๎ ประมาณการ
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
ตาแหนํง ครู
ชื่อกิจกรรมที่ 2
การปฏิบัติธรรมและอบรมพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา
ภาคเรียนที่ 2 /2561
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
คําอาหารเช๎า/คําอาหารกลางวัน/ (น้าปานะ)
30
120
3,600
คําอาหารวําง 2 มื้อ
30
20
700
คําเอกสาร
500

4 คําพาหนะพระวิทยากร 2 รูป
5 คําตอบแทนพระ วิทยากร จานวน 2 รูปๆละ
2,500 บาท
6 คําทาบุญบารุงอาคารสถานที่
7 คําเกียรติบัตร
8 ป้ายไวนิล
9 คําวัสดุสิ้นเปลือง เชํน ถํานไมล๑ลอย/ถุงขยะ/
การบูรกันยุง อื่น ๆ/ ป้ายชื่อ
รวมเป็นเงิน

2

3,000
2,500

3,000
5,000

30
-

10
500

2,000
200
800
500
16,300

ลงชื่อ........................................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
ตาแหนํง ครู

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อกิจกรรมที่ 3
ค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ภาคเรียนที่ 2 /2561
รายการ
จานวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
คําบารุงสถานที่ คําน้า คําไฟฟ้า
20,000
ป้ายไวนิล
1,500
คําตอบแทนพระวิป๓สสนาจารย๑/วิทยากร จานวน 3 รูปๆละ
3
3,000
9,000
3,000 บาท
คําพาหนะพระวิทยากร 3 รูป
3,000
3,000
คําป้ายชื่อ
390
10
3,900
อุปกรณ๑สานักงาน เชํน กระดาษ A 4 ปากกา ปากกาเคมี
1,500
วัสดุสิ้นเปลือง เชํน ถํานไมล๑ลอย,ถุงขยะ,การบูรกันยุง อื่น ๆ
550
รวมเป็นเงิน
39,450
ลงชื่อ........................................................ผู๎ประมาณการ

(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
ตาแหนํง ครู

ที่
รายการ
1 คําเอกสาร
2 คําตอบแทนพระ
3 น้าดืม่ /อื่น ๆ
รวมเป็นเงิน

ชื่อกิจกรรมที่ 4
เรียนศีลธรรมและสอบธรรมศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 /2561
จานวนหน่วย
-

ราคาต่อหน่วย
-

รวมเป็นเงิน
8,000
1,000
500
9,500

ลงชื่อ........................................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
ตาแหนํง ครู

ที่
1
2

3

ชื่อกิจกรรมที่ 5
วันมาฆบูชา
ภาคเรียนที่ 2 /2561
รายการ
จานวนหน่วย
คําเอกสารกิจกรรม
คําอุปกรณ๑ทากิจกรรม
- ประกวดเรียงความ/ตอบป๓ญหาธรรมะ
- จัดนิทรรศการให๎ความรู๎ในโรงเรียน
- ประกาศเกียรติคุณนักเรียนผู๎ทาประโยชน๑
ประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดี
อื่น ๆ
-

ราคาต่อหน่วย
-

รวมเป็นเงิน
500
1,000

-

500

รวมเป็นเงิน

2,000
ลงชื่อ........................................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
ตาแหนํง ครู

ชื่อกิจกรรมที่ 6

ที่
รายการ
2 คําหิ้งพระ /แจกันดอกไม๎
3 พระพุทธรูป
รวมเป็นเงิน

ชื่อกิจกรรมที่ 7
หิ้งพระประจาห้องเรียน
ภาคเรียนที่ 2 /2561
จานวนหน่วย
27
27

ราคาต่อหน่วย
300
200

รวมเป็นเงิน
8,100
5,400
13,500

ลงชื่อ........................................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
ตาแหนํง ครู

ชื่อกิจกรรมที่ 8
วัสดุอุปกรณ์ ที่จาเป็น อาสนะ,แก้ว,ถ้วย,ชามฯ
ภาคเรียนที่ 2 /2561
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
1 จาน / ชาม / ถ๎วย /แก๎วน้า สาหรับพระสงฆ๑
2 อาสนะ
30
150
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
2,000
4,500
6,500

ลงชื่อ........................................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
ตาแหนํง ครู

ที่
รายการ
1 คําจ๎าง/คําติดตั้ง
2 วัสดุอุปกรณ๑
รวมเป็นเงิน

ชื่อกิจกรรมที่ 9
ป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ
ภาคเรียนที่ 2 /2561
จานวนหน่วย
-

ราคาต่อหน่วย
-

รวมเป็นเงิน
1,000
2,500
3,500

ลงชื่อ........................................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
ตาแหนํง ครู

ที่
1
2
3

ชื่อกิจกรรมที่ 10
ป้ายพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดารัสตามที่ต่าง ๆ
ภาคเรียนที่ 2 /2561
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
คําติดตั้ง + วัสดุ
ประกวดนักเรียนห๎องละ 3 ป้าย
17
300
เกียรติบัตร
รวมเป็นเงิน
ลงชื่อ........................................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
ตาแหนํง ครู

ชื่อกิจกรรมที่ 11
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

รวมเป็นเงิน
1,500
5,100
300
6,900

ที่
1
2
3

4

ภาคเรียนที่ 1 /2562
รายการ
จานวนหน่วย
คําต๎นเทียน
วัสดุอุปกรณ๑
คํากิจกรรมสํงเสริมนักเรียนวันสาคัญ
- ประกวดสวดมนต๑หมูํ
- ประกวดวาดภาพ
- แขํงขันตอบป๓ญหาธรรมะ
- ละครสํงเสริมคุณธรรม
- จัดนิทรรศการวันอาสาฬหบูชาและเข๎าพรรษา
คําทาบุญถวายพระ
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
-

รวมเป็นเงิน
2,000
1,000
2,000

-

1,000
6,000

ลงชื่อ........................................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
ตาแหนํง ครู

7. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย
ค่าครุภัณฑ์
ค่าตอบแทน
รวมเป็นเงิน
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)
-

รายได้
สถานศึกษา
-

เงินอื่นๆ
(ระบุ)
-

111,150

รวมเป็นเงิน

111,150

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุํมบริหารกิจการนักเรียน
10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ร๎อยละของนักเรียนในการเข๎าคํายคุณธรรม
ประเมินผล
ร๎อยละของนักเรียน เข๎าสอบธรรมศึกษาสนามหลวง
ประเมินผล
ร๎อยละของนักเรียน เข๎ารํวมกิจกรรมวันสาคัญ
ประเมินผล

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินผล
แบบประเมินผล
แบบประเมินผล

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีคุณธรรม ลักษณะที่พึงประสงค๑ตามหลักสูตร
2. เอื้ออาทรผู๎อื่นและกตัญ๒ูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ
3. ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง
4. ตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ๑และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม

ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
ตาแหนํง ครู

ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมนักเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรม
2. (  ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ บริหารกิจการนักเรียน
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 2

4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 1
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1
ประเด็นที่ 1.2 ข๎อที่ 1-4
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1
5. ลักษณะโครงการ () ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีขวัญกาลังใจในการเป็นคนดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น
เพื่อเป็นการยกย่องนักเรียนที่เป็นผู้มีความประพฤติดี และจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความเสียสละ อดทน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ดี ทาให้ผู้อื่นมีพฤติกรรมที่ดี
ตามไปด้วยจะทาให้สังคมเป็นสังคมที่มีคุณภาพ นับเป็นการสร้างขวัญกาลังใจแก่คนดี
2. วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคล๎องกับมาตรฐาน/ตัวบํงชี้/หลักการและเหตุผล)
2.1 เพื่อยกยํองเชิดชูเกียรตินักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ
2.2 เพื่อสํงเสริมให๎ นักเรียนมีขวัญกาลังใจในการทาความดี
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จานวนที่ได๎รับการพัฒนา)
นักเรียน 364 คน และครู 30 คน เข๎ารํวมกิจกรรม
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูและนักเรียน ร๎อยละ 95 รํวมกิจกรรมวันสาคัญ
2) ครูและนักเรียนเห็นความสาคัญและรํวมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5.ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

6.วิธีดาเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 1.ประชุมวางแผนโครงการ
(Plan) 2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
3.กาหนดหน๎าที่รับผิดชอบ
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนา
(Do)
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี
งามนักเรียนใหม่(ปฐมนิเทศน้องใหม่)
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตํอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรม พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
นักเรียนใหม่(ปฐมนิเทศน้องใหม่)
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมหน๎าเสาธงที่
สร๎างสรรค๑
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตํอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรมกิจกรรมหน๎าเสาธงที่
สร๎างสรรค๑
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมสร้าง
คนดีศรีสิงหะ
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตํอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรมเสริมสร้างคนดีศรีสิงหะ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสิงหะสร๎าง
เยาวชนคนดีสูํสังคม
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตํอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรมสิงหะสร๎างเยาวชนคน
ดีสูํสังคม

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
ต.ค.61 คณะกรรรมการ
ก.ย.62
บริหารกิจการ
นักเรียน
ต.ค.61ก.ย.62

ต.ค.61ก.ย.62

ต.ค.61ก.ย.62

ต.ค.61ก.ย.62

นางสาวคณิตา
จันทวงษ๑
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน
และคณะครู
ทุกทําน

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

กิจกรรมที่ 5 ยิ้มง่าย ไหว้สวย
กราบงาม
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตํอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรมยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบ

3.
ครูและนักเรียนทาแบบสอบถาม
ตรวจสอบ
(Check)
4.
สรุปแบบสอบถาม รายงานผลการ
ประเมินผล ดาเนินงาน
และ
รายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)

ต.ค.61ก.ย.62

2,000

1 ต.ค.6130 ก.ย.62
1 ต.ค.6130 ก.ย.62

คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการโครงการส่งเสริมนักเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหารบริหารกิจการนักเรียน
ชื่อกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามนักเรียนใหม่(ปฐมนิเทศน้องใหม่)
ชื่อกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมหน๎าเสาธงที่สร๎างสรรค๑
ชื่อกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมสร้างคนดีศรีสิงหะ
ชื่อกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสิงหะสร๎างเยาวชนคนดีสูํสังคม

ที่
1 กระดาษ A4

ชื่อกิจกรรมที่ 5 ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม
ภาคเรียนที่ 1 /2562
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
4 รีม
100

รวมเป็นเงิน
400

2 กระดาษเกียรติบัตร
3 กรอบเกียรติบัตร

2 แพ็ค
18 อัน

215
65

430
1,170

รวมเป็นเงิน

2,000
ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวคณิตา จันทวงษ๑)
ตาแหนํง
ครู

7.งบประมาณ
เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รายการ

เงินอุดหนุน

รวมเป็นเงิน

คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

2,000 บาท

2,000 บาท

2,000 บาท

2,000 บาท

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวคณิตา จันทวงษ๑
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัดพระนอนจักรสีห๑วรวิหาร จังหวัดสิงห๑บุรี
10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร๎อยละของนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม
ร๎อยละของครูเข๎ารํวมกิจกรรม

วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบถาม

เครื่องมือประเมิน
แบบสังเกต
แบบแบบสอบถาม

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เขียนให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ที่กาหนดซึ่งอาจมีมากกวําวัตถุประสงค๑ที่กาหนด)
1. นักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค๑ของโรงเรียน
2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถดารงชีวิตอยูํในโรงเรียนได๎อยํางมีคุณภาพ

ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวคณิตา จันทวงษ๑)

ตาแหนํง

ครู

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”
ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

หพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุม่ บริหารกิจการนักเรียน
1. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน
2. ( / ) กลุม่ /งาน ( ) กลุ่มสาระ กลุํมบริหารกิจการนักเรียน
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ๑โรงเรียนในฝ๓น ข๎อที่ 1,2,3,4,5
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 1,2,3,4,5
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นที่ 1.1 ข๎อที่ 1,2,3,4,5
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.1
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 3.1,3.3
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
เมื่อนักเรียนผํานเข๎าสูํรั้วประตูฟ้าชมพูแล๎ว นักเรียนควรปฏิบัติตนอยูํในกฎระเบียบของทางโรงเรียน เพื่อให๎เกิด
ความเรียบร๎อยในการอยูํรํวมกันในและเป็นภาพลักษณ๑ที่ดีของโรงเรียนและสามารถตํอยอดสูํการเป็นแบบอยํางที่ดี
ตํอโรงเรียนใกล๎เคียง และให๎นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการสวมยูนิฟอร๑มของโรงเรียน และจบการศึกษาออกสูํ
ภายนอกอยํางมีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคล๎องกับมาตรฐาน/ตัวบํงชี้/หลักการและเหตุผล)
1. เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
2. เพื่อให๎เป็นการรักษาวินัยของผู๎เรียน
3. เพื่อเป็นการสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎หํางไกลยาเสพติด
4. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีบุคลิกภาพที่ดี
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จานวนที่ได๎รับการพัฒนา)
1. นักเรียนร๎อยละ 90 ปฏิบัติได๎ตามกฎระเบียบของโรงเรียน
2. นักเรียนร๎อยละ 90 มีบุคลิกภาพที่ดี
3. นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกตํอภาพลักษณ๑ของโรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนแตํงกายเรียบร๎อย มีระเบียบวินัยในตนเอง
2.นักเรียนได๎นาคุณธรรมไปใช๎ในการดาเนินชีวิตประจาวัน

4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี5. 5.
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
6. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน 1.ประชุมวางแผนโครงการ
(Plan) 2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
3.กาหนดหน๎าที่รับผิดชอบ
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 วินัยนักเรียน
(Do)
1. กิจกรรมคําพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมที่ดีงามของ
นักเรียน

ตลอดปี
การศึกษา

2,245

สุริยา คชอินทร์/งาน
ระเบียบวินยั และ
ความประพฤติ
นักเรียน

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)

2.กิจกรรมสิงห๑บุรีสร๎างเยาวชนคน
มีวินัย
3.กิจกรรมหน๎าเสาธงอยําง
สร๎างสรรค๑
กิจกรรมที่ 2 เอกสารสานักงาน
1. จัดพิมพ๑เอกสารสมุดหน๎าชั้น
เรียน
2. เข๎ารูปเลํม
3. ใช๎บันทึกการจัดการเรียนการ
สอน
4.สรุปผล
3.ตรวจสอบ
(Check)

สรุปผลการดาเนินโครงการ

4.
การสอบถามนักเรียน
ประเมินผล แบบสอบถาม
และรายงาน
(Action)

1,560

หลังเสร็จสิ้น
กิจกรรมหรือ
โครงการ

-

-

สุริยา คชอินทร์

-

สุริยา คชอินทร์

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร..กิจการนักเรียน
ชื่อกิจกรรมที่ 1 วินัยนักเรียน
ที่
1 กระดาษA4

รายการ

ภาคเรียนที่ 2 /2561
จานวนหน่วย
2

ราคาต่อหน่วย
100

รวมเป็นเงิน
200

2
3
4
5
6
7
8

กระดาษสี
เทปกาวแล็คซีน
แม็ค(เครื่องเย็บกระดาษ)
แม็ค(เครื่องเย็บกระดาษ) เล็ก
กรรไกร
ฟิวเจอร๑บอร๑ด(แผํนใหญํ)
สติ๊กเกอร๑ใส
รวมเป็นเงิน

4
4
1
1
1
10
10

120
65
155
55
45
90
15

480
260
155
55
45
900
150
2,245

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
( นายสุริยา คชอินทร๑ )
ตาแหนํง หัวหน๎างานระเบียบวินัยและความประพฤตินักเรียน

ที่
รายการ
1 ป๓ตตาเลี่ยนพร๎อมอุปกรณ๑
2 กระดาษ A4
3 เทปกาวแลคซีน

ภาคเรียนที่ 1 /2562
จานวนหน่วย
1
1
5

ราคาต่อหน่วย
800
450
32

รวมเป็นเงิน

1,560
ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
( นายสุริยา คชอินทร๑ )
ตาแหนํง หัวหน๎างานระเบียบวินัยและความประพฤตินักเรียน

7. งบประมาณ

รวมเป็นเงิน
800
600
160

รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

3,805

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุริยา คชอินทร๑
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน
ผู๎เรียนร๎อยละ 70 ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ จากการจัดกิจกรรม

เครื่องมือประเมิน
แบบสอบถาม

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดซึ่งอาจมีมากกว่าวัตถุประสงค์ที่กาหนด)
1. เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
2. เพื่อให๎เป็นการรักษาวินัยของผู๎เรียน
3. เพื่อเป็นการสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎หํางไกลยาเสพติด
4. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีบุคลิกภาพที่ดี
5. นักเรียนประพฤติผิดระเบียบวินัยโรงเรียนน๎อยลง
ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ
( นายสุริยา
คชอินทร๑ )
ตาแหนํง หัวหน๎างานระเบียบวินัยและความประพฤตินักเรียน

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)

ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน
1. ชื่อโครงการ สถานศึกษาสีขาว ( ป้องกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดและเอดส๑ )
2. ( √ ) กลุม่ /งาน ( ) กลุ่มสาระ กิจการนักเรียน
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 2
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ / สพม. ข๎อที่ 1
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นที่ 1.2 ข๎อที่ 1,3,4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 3.3
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1,3
5. ลักษณะโครงการ ( √ ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สภาพสังคมป๓จจุบันเด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด เนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อตํอการ
เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดทั้งป๓จจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต๎องการเรียนรู๎ อยากลอง ต๎องการเรียกร๎องความ
สนใจ ต๎องการค๎นหา สร๎างตัวตน สร๎างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ๑สูง กล๎าเสี่ยง กล๎าทาสิ่งท๎าทาย
นอกจากนี้ นักค๎ายาเสพติดตํางมองวํา เยาวชนสํวนใหญํมีเงิน จึงมีความมั่นใจวําการค๎ายาเสพติดกับเยาวชนนั้น จะ
ทาให๎มีลูกค๎าอยูํสม่าเสมอ จากสถิติค๎ายาเสพติดและติดเชื้อเอดส๑พบวํา เด็กและเยาวชนที่เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพ
ติด เป็นผู๎ติดเชื้อเอดส๑เริ่มมีอายุน๎อยลง ดังนั้น จึงจาเป็นอยํางยิ่งที่ จะต๎องเรียนรู๎วิธีป้องกันยาเสพติดและเอดส๑ใน
เด็กและเยาวชน
2. วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคล๎องกับมาตรฐาน/ตัวบํงชี้/หลักการและเหตุผล)
1 นักเรียนรู๎เทําทันและปฏิบัติตนให๎พ๎นจากสิ่งเสพติดและอบายมุขตํางๆ
2 นักเรียนรู๎จักวิธี ป้องกันโรค ป้องกันป๓ญหาทางเพศ

3 เพื่อคุมประพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตํอสารเสพติดและเอดส๑
4 เพื่อสํงตํอนักเรียนที่ใช๎สารเสพติดไปบาบัด
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จานวนที่ได๎รับการพัฒนา)
1. นักเรียนโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” ได๎รํวมกิจกรรม ร๎อยละ 95
2. นักเรียนร๎อยละ 95 รู๎จักการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี้ยงสภาวะที่เสี่ยง
ตํอโรคเอดส๑

3.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนปลอดภัยจากสารเสพติดและเอดส๑
2. นักเรียนมีสุขภาพรํางกายที่แข็งแรง
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
6. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน 1.ประชุมคณะกรรมการกลุํม
คณะกรรมการ
(Plan) บริหารงานป้องกันสารเสพติดเอดส๑เพื่อ ตุลาคม 2561
สถานศึกษาสีขาว
จัดทาแผนและดาเนินการจัดทาแผนฯ
2.
2.จัดกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว
ดาเนินการ 1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
(Do)
2 กิจกรรมสัปดาห๑ตํอต๎านยาเสพติด
3 กิจกรรมสัปดาห๑ตํอต๎านเอดส๑
4 กิจกรรมห๎องเรียนสีขาว
3.
1.การสังเกต
ตรวจสอบ 2. การสัมภาษณ๑
(Check) 3. การตอบแบบสอบถาม
4.
ร๎อยละ 95 ของนักเรียนที่เข๎ารํวม
ประเมินผล กิจกรรม
และ
รายงาน
(Action)

พ.ค. 2562
มิ.ย. 2562
ธ.ค. 2561
1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62
1 ตุลาคม
2561 ถึง 30
กันยายน
2562
1 ตุลาคม
2561 ถึง 30
กันยายน
2562

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

นายอาทิตย๑
อํอนสมกิจ

-

คณะกรรมการ
สถานศึกษาสีขาว

-

คณะกรรมการ
สถานศึกษาสีขาว

ที่
1.
2.
3.
4
5

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่าย
โครงการสถานศึกษาสีขาว ( ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ )
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน
ชื่อกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
กระดาษ100 ปอน
1 หํอ
400
400
รางวัล
1,000
1,000
กระดาษ A 4
3 รีม
300
300
กระดาษสี
1 หํอ
150
150
แล็คซีน
3 ม๎วน
50
150
รวมเป็นเงิน
2,000
ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
( นายอาทิตย๑ อํอนสมกิจ )
ตาแหนํง สถานศึกษาสีขาว ( ป้องกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดและเอดส๑ )

ที่
1
2.
3.
4
5
6.
7.

ชื่อกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
กระดาษสี
20 แผํน
10
กระดาษ A4
5 รีม
100
เกียรติบัตร
2 หํอ
160
แฟ้ม
2 แฟ้ม
90
ป้ายไวนิล
1 ผืน
700
ภาพชุดความรู๎ยาเสพติด
10 แผํน
15
อุปกรณ๑จัดบอร๑ด/ รางวัล
950
รวมเป็นเงิน
ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
( นายอาทิตย๑ อํอนสมกิจ )
ตาแหนํง สถานศึกษาสีขาว ( ป้องกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดและเอดส๑ )

รวมเป็นเงิน
200
500
320
180
700
150
950
3,000

ที่
1
2.
3.
4
5
6.
7.

ชื่อกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านเอดส์
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
กระดาษสี
20 แผํน
10
กระดาษ A4
3 รีม
100
เกียรติบัตร
2 หํอ
160
กระดาษสี A4
2
90
ป้ายไวนิล
1 ผืน
700
ภาพชุดความรู๎เกี่ยวกับเอดส๑
10 แผํน
15
อุปกรณ๑จัดบอร๑ด
1,150
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
200
300
320
180
700
150
1,150
3,000

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
( นายอาทิตย๑ อํอนสมกิจ )
ตาแหนํง สถานศึกษาสีขาว ( ป้องกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดและเอดส๑ )

ที่
1
2.
3.
4

กระดาษ A4 สี
กระดาษ A4
แล็คซีน
กรรไกร
รวมเป็นเงิน

ชื่อกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
2 หํอ
90
5 รีม
100
4 ม๎วน
50
2 อัน
60

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
( นายอาทิตย๑ อํอนสมกิจ )
ตาแหนํง สถานศึกษาสีขาว ( ป้องกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดและเอดส๑ )
7.งบประมาณ

รวมเป็นเงิน
180
500
200
120
1,000

รายการ
คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

9,000

9,000

9,000

9,000

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาสีขาว
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร๎อยละ 95 ของคณะกรรมการกลุํม
บริหารงานป้องกันสารเสพติดเอดส๑ที่
เข๎ารํวมประชุมจัดทาแผนและ
ดาเนินการจัดทาแผนฯ
2. ร๎อยละ 95 ของนักเรียนที่เข๎ารํวม
กิจกรรมสัปดาห๑ตํอต๎านงดสูบบุหรี่
โลก
3. ร๎อยละ 95 ของนักเรียนที่เข๎ารํวม
กิจกรรมวันยาเสพติด
4. ร๎อยละ 100 รํวมกิจกรรม
ห๎องเรียนสีขาว

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

1.การสังเกต
2. การสัมภาษณ๑
3. การตอบ
แบบสอบถาม

1. แบบสังเกต
2. แบบสัมภาษณ๑
3. แบบสอบถาม

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เขียนให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ที่กาหนดซึ่งอาจมีมากกวําวัตถุประสงค๑ที่กาหนด)
1 นักเรียนเกิดความตระหนักในพิษภัยสารเสพติดและอบายมุขตํางๆ
2 นักเรียน ป้องกันโรค ป้องกันป๓ญหาทางเพศ
3 นักเรียนกลุํมเสี่ยงตํอสารเสพติดและเอดส๑มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น
4. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค๑

ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ
( นายอาทิตย๑ อํอนสมกิจ )
ตาแหนํง สถานศึกษาสีขาว ( ป้องกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดและเอดส๑ )

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”
ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1. ชื่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
2. ( / ) กลุ่ม/งาน กิจการนักเรียน
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1.1-1.2,1.4-1.6
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 1,2,3
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นที่ 1
ข๎อที่ 2
ประเด็นที่ 2
ข๎อที่ 1, 2, 3, 4
มาตรฐานที่ 3 ด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 1
ข๎อที่ 1,3
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1,2,3
5. ลักษณะโครงการ (/ ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” ได๎ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญของแนวความคิด
นี้ จึงเข๎ารํวมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ด๎วยความศรัทธาและเชื่อมั่นในแนวทางการ
ดาเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่มุํงเน๎นให๎นักเรียนเป็นคนคิด คนเลือกและลงมือทา เพื่อชํวยกันสร๎างคนดีให๎
บ๎านเมือง ตามกระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพราะ
เห็นวําเป็นแนวทางการพัฒนาผู๎เรียนที่สอดคล๎องกับการปฏิรูปการศึกษา และแนวทางการพัฒนาคุณ ภาพนักเรียน
ของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑ ” ที่มีเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม
คือ มุํงสร๎างคนดีให๎บ๎านเมือง
เพื่อให๎การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นไปอยํางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพโรงเรียน
สิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑ ” โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู๎บริหาร
คณะครูและบุคลากร จึงกาหนดนโยบายและแผนพัฒนางานคุณธรรมโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑ ”
โดยบูรณาการการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของผู๎เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามกรอบ
แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
การดาเนินการตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑ ”
มุํงเน๎นกระบวนการมีสํวนรํวมของทุกคนทุกฝ่ายที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา โดยดาเนินการตามขั้นตอน
ของโครงการโรงเรียนคุณธรรม จัดทาโครงงานความดีที่อยากทา หนึ่งห๎องเรียนหนึ่งความดี และบูรณาการองค๑
ความรู๎จากงานโครงการ/กิจกรรม โครงงานของโรงเรียนที่มีอยูํหรือปฏิบัติอยูํเป็นประจากับโครงการ/กิจกรรม หรือ
โครงงาน ที่สอดคล๎องตามคุณลักษณะหรือตัวชี้วัดของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ภายใต๎แผนงานตํางๆ ทั้ง
ด๎านงานวิช าการ ด๎านกิจกรรมพัฒนาผู๎ เรียน ด๎านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมตามนโยบาย งานด๎าน
ระเบียบวินัย งานกิจการนักเรียน มาดาเนินการภายใต๎เป้าหมายเดียวกันของโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมที่
ดาเนินการล๎วนสํงผลตํอ การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนทั้งสิ้น อีกทั้งยัง เป็นประโยชน๑ในการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน
ทั้งงบประมาณ บุคลากร ครุภัณฑ๑ และอุปกรณ๑อานวยความสะดวกตํางๆ ประการสาคัญผลงานตํางๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การบูรณาการงานตํางๆ เข๎าไว๎ด๎วยกัน จะเป็นการสร๎างการมีสํวนรํวม สร๎างทีมงานที่ดี ซึ่งสํงผลที่ดีตํอการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนในระยะยาว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู๎บริหาร ครู และนักเรียนให๎มีพฤติกรรมที่พึงประสงค๑เพิ่มขึ้น และลด
พฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค๑ให๎น๎อยลง
2.2 เพื่อบูรณาการและสร๎างองค๑ความรู๎/นวัตกรรมการเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมที่มีประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ และคุณภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ผู๎บริหาร คณะครูและบุคลากร ทุกคน เข๎ารํวมและดาเนินการตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม ร๎อยละ 100
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 จานวน 364 คน เข๎ารํวมและดาเนินการตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม ร๎อยละ 100

3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู๎บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค๑เพิ่มขึ้น และลดพฤติกรรมที่ไมํพึง
ประสงค๑ให๎น๎อยลง
2. โรงเรียนมีวิธีบูรณาการและสร๎างองค๑ความรู๎/นวัตกรรมการเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพ
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 1. ศึกษานโยบายของเขตพื้นที่
(Plan)
การศึกษา และ สพฐ. ในสํวนที่
เกี่ยวข๎องกับโครงการ
2. ประชุมและรํวมกันวางนโยบาย
และวิสัยทัศน๑ของโรงเรียน
3. ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได๎ในการพัฒนาโครงการ
4. จัดทาโครงการนาเสนอตํอฝ่าย
บริหาร

2.
1. ประชุมคณะทางานเพื่อชี้แจง
ดาเนินการ
โครงการและมอบหมายภาระ
(Do)
งานตามคาสั่ง
2. ดาเนินงานตามโครงการ
2.1 ด าเนิ น การตามขั้ น ตอนของ
โครงการโรงเรี ย นคุ ณ ธรรม จั ด ท า
โ ค ร ง ง า น ค ว า ม ดี ที่ อ ย า ก ท า
หนึ่งห๎องเรียนหนึ่งความดี
2.2 บูรณาการองค๑ความรู๎จากงาน
โครงการ/กิจ กรรม โครงงานของ
โรงเรี ย นที่ มี อ ยูํ ห รื อ ปฏิ บั ติ อ ยูํ เ ป็ น

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
ต.ค.-พ.ย. 61
ฝ่ายบริหาร

พ.ย. 61

นางจุฬาลัย
สระแก๎ว

ตลอดปี
การศึกษา

นางสาวคณิตา
จันทวงษ๑ และ
คณะครู นักเรียน
นางจุฬาลัย
สระแก๎ว และ
คณะครู นักเรียน

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

ประจ ากั บ โครงการ/กิ จ กรรมหรื อ
โ ค ร ง ง า น ที่ ส อ ด ค ล๎ อ ง ต า ม
คุณลักษณะหรือตัวชี้วัดของโครงการ
โรงเรี ย นคุ ณ ธรรม สพฐ. ภายใต๎
แผนงานตํางๆ ทั้งด๎านงานวิชาการ
ด๎ า น กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ผู๎ เ รี ย น
ด๎ า นกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร และ
กิ จ กรรมตามนโยบาย งานด๎ า น
ระเบียบวินัย งานกิจการนักเรียน
3.
ผู๎ รั บ ผิ ด ชอบโครงการฯ นิ เ ทศ
ตรวจสอบ ติ ด ตาม การด าเนิ น งาน และคอย
(Check) อานวยความสะดวกในการด าเนิ น
กิ จ กรรมของผู๎ เ กี่ ย วข๎ อ งให๎ เ ป็ น ไป
ตามภาระงานที่โ ครงการฯ กาหนด
และจัดประชุม AAR เพื่อพัฒนาการ
ดาเนินงานระหวํางดาเนินกิจกรรม
4.
1. สรุปประเมินโครงการฯ
ประเมินผล 2. จัดทารายงานโครงการฯ นาเสนอ
และ
ฝ่ายบริหาร
รายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)

นางจุฬาลัย
สระแก๎ว

ก.ย. 62

นางจุฬาลัย
สระแก๎ว

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กิจกรรมที่ 1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม จัดทาโครงงานความดีที่อยากทา หนึ่งห๎องเรียนหนึ่งความดี
ที่

รายการ

จานวนหน่วย

ราคาต่อหน่วย

รวมเป็นเงิน

1
2
3
4
5
6

กระดาษถํายเอกสารดับเบิลเอ
กระดาษฟิปชาต
ปากกาเคมี
แฟ้มเอกสาร
กระดาษกาวและแลคซีน
กระดาษเกียรติบัตร
รวมเป็นเงิน

10 รีม
1 หํอ
34
10
10 ม๎วน
1

100
400
15
79
20
100

1,000
400
510
790
200
100
3,000

กิจกรรมที่ 2 อบรมนักเรียนแกนนา
ที่
รายการ
1 คําตอบแทนวิทยากร (เหมาจําย)
2 คําอาหารวํางนักเรียน 34 คน
รวมเป็นเงิน

จานวนหน่วย

ราคาต่อหน่วย

34

30

รวมเป็นเงิน
1,000
1,020
2,020

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียน

7. งบประมาณ
เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รายการ

เงินอุดหนุน

คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

3,000
1,020

3,000
1,020

1,000
5,020

1,000
5,020

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจุฬาลัย สระแก๎ว
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุํมบริการกิจการนักเรียน
10. การติดตามประเมินผล

รวมเป็นเงิน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู๎บริหาร คณะครูบุคลากร และ
นักเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑

วิธีการประเมิน
การสังเกต
การประเมินผล

เครื่องมือประเมิน
-แบบสังเกต
-แบบประเมินผล

มากขึ้น และคุณลักษณะไมํพึง
ประสงค๑ลดลง
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู๎บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค๑มากขึ้น และคุณลักษณะไมํพึงประสงค๑ลดลง

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน
1. ชื่อโครงการ บริหารสานักงานกิจการนักเรียน
2. ( √ ) กลุม่ /งาน ( ) กลุ่มสาระ กิจการนักเรียน
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 2
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ / สพม. ข๎อที่ 1 , 2
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.1,2.2
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 3.3
(/ ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1,3
5. ลักษณะโครงการ ( √ ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล (อธิบายหลักการ ความสาคัญ ที่ มา และเหตุผล ควรมีการอ๎างอิง เชํน นโยบาย หรือ
หลักวิชาการ)
การพัฒนาประเทศยุคโลกาภิวัฒน๑ คุณภาพของคนมีความสาคัญยิ่ง โดยเฉพาะ “เด็ก” มีความสาคัญ
ที่สุด เพราะการสร๎างคนให๎มีคุณภาพ ต๎องดาเนินอยํางถูกต๎องเหมาะสมและตํอเนื่องในแตํละวัย เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตและการเรียนรู๎ตลอดเวลา เป็นไปตามลักษณะของการเรียนรู๎ การจัดประสบการณ๑
ทาให๎เด็กได๎รับการพัฒนาทั้งรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ สังคม และสติป๓ญญา
ฝ่ายกิจการนักเรียนมีบทบาทสาคัญยิ่งในการดูแล แนะนา สั่งสอน ฝึกฝน กลํอมเกลา จัด
ประสบการณ๑การเรียนรู๎ที่เหมาะสม เพื่อให๎เด็กเติบโตเป็นมนุษย๑เต็มตัวทั้งด๎านความคิด ความสามารถ และมี
ความสุข สามารถเรียนรู๎การอยูํรํวมกันในสังคมอยํางสันติและป๓จจัยสาคัญคือการจัดหาวัสดุอุปกรณ๑ตําง ๆ เพื่อ
เตรียมความพร๎อมในการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ให๎กับเด็ก จึงได๎จัดทาโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑สานักงาน
ฝ่ายกิจการนักเรียนขึ้น
2. วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคล๎องกับมาตรฐาน/ตัวบํงชี้/หลักการและเหตุผล)
1. เพื่อบริหารงานตามโครงสร๎างของฝ่ายกิจการนักเรียน
2. เพื่อให๎มีอุปกรณ๑ใช๎ในหนํวยงานได๎ครบถ๎วน

3. เพื่อจัดอุปกรณ๑ในการทาเอกสารตําง ๆ ของงานในฝ่ายกิจการนักเรียน
4. เพือ่ วางแผนการดาเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียนในแตํละปีการศึกษา
5. เพือ่ นิเทศ กากับ ติดตามและสํงเสริมการดาเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียนให๎เป็นไปตามแผนงานที่
กาหนด
6. เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จานวนที่ได๎รับการพัฒนา)
1. นักเรียนได๎รับการพัฒนาครบทุกด๎านทั้งทางด๎านรํางกาย อารมณ๑ จิตใจสติป๓ญญา และ
สังคม
2. ทุกหนํวยงานในฝ่ายกิจการนักเรียนมีการวางแผนดาเนินงานลํวงหน๎า
3. มีข๎อมูลขําวสารของฝ่ายกิจการนักเรียนให๎บุคลากรในโรงเรียนรับทราบทุกภาคเรียนและทุก
ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
3.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง
2. ทุกหนํวยงานในฝ่ายกิจการนักเรียนดาเนินงานได๎ตามแผนงานที่วางไว๎
3. บุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งผู๎ปกครองได๎รับข๎อมูลขําวสารของฝ่ายกิจการนักเรียน
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
6. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน 1.ประชุมคณะกรรมการบริการ
คณะกรรมการ
(Plan) สานักงานกิจการนักเรียนเสนอ
บริการสานักงาน
ตุลาคม 2561
โครงการเพื่อขออนุมัติ
กิจการนักเรียน
2.
1. ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการ
ดาเนินการ ดาเนินงานของฝ่าย
(Do)
2.สารวจสิง่ ของเพื่อใช๎ในฝ่ายกิจการ
นักเรียน
3.เขียนความจานงในเอกสารเบิก
วัสดุอุปกรณ๑
3.
ตรวจเช็คจานวนสิ่งของตามรายการ
ตรวจสอบ เบิกวัสดุ
(Check)

1 ตุลาคม 61
–
30 กันยายน
62
1 ตุลาคม 61
–
30 กันยายน
62

6,816

คณะกรรมการ
บริการสานักงาน
กิจการนักเรียน

คณะกรรมการ
บริการสานักงาน
กิจการนักเรียน

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

4.
บันทึกคําใช๎จํายในการดาเนินงาน
ประเมินผล และสรุป
และ
รายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1 ตุลาคม 61
–
30 กันยายน
62

คณะกรรมการ
บริการสานักงาน
กิจการนักเรียน

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่าย
โครงการบริหารสานักงานกิจการนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน
ชื่อกิจกรรมที่ 1 บริหารสานักงานกิจการนักเรียน
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
1 กระดาษ A4
10 รีม
100
2 แฟ้ม 3 หํวง
10 แฟ้ม
85
3 หมึกเติมเครื่องปริ้น
2 ชุด
800
4 ตะกร๎าใสํเอกสาร 3 ชั้น
2 อัน
300
5 ตะกร๎าใสํเอกสาร 1 ชั้น
5 อัน
90
6 เทปผ๎าแล็คซีน
10 ม๎วน
45
7 เทปกาวสองหน๎า
6 ม๎วน
15
8 กระดาษปกสี
4 หํอ
120
9 ไส๎แฟ้ม
2 แพ็ค
72
10 คัตเตอร๑
2 อัน
45
11 กรรไกร
2 อัน
75
1213 ใบคัตเตอร๑
2 กลํอง
45

รวมเป็นเงิน
1,000
850
1,600
600
450
450
90
480
144
90
150
90

14
15
16
17
18
19
20

เย็บกระดาษ เบอร๑ 10
เย็บกระดาษ เบอร๑ 35
ลูกแม็ค เบอร๑ 10
ลูกแม็ค เบอร๑ 35
กาวลาเท็ก
ดับเบิล้ คลิป
ลวดเสียบกระดาษ
เทปกาวยํน
รวมเป็นเงิน

1 อัน
1 อัน
6 กลํอง
6 กลํอง
1 กระปุก
2 กลํอง
2 กระปุก
10 ม๎วน

45
95
10
15
60
36
50
30

45
95
60
90
60
72
100
300
6,816

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
( นางสาวศุภรัตน๑ เพ็ชรทอง )
ตาแหนํง หัวหน๎าบริหารสานักงานกิจการนักเรียน
7.งบประมาณ
รายการ
คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

6,816

6,816

6,816

6,816

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการบริหารสานักงานกิจการนักเรียน
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร๎อยละ 95 ของคณะกรรมการกลุํม
บริหารงานป้องกันสารเสพติดเอดส๑ที่
เข๎ารํวมประชุมจัดทาแผนและ
ดาเนินการจัดทาแผนฯ
2. ร๎อยละ 95 ของนักเรียนที่เข๎ารํวม
กิจกรรมสัปดาห๑ตํอต๎านงดสูบบุหรี่
โลก

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

1.การสังเกต
2. การสัมภาษณ๑
3. การตอบ
แบบสอบถาม

1. แบบสังเกต
2. แบบสัมภาษณ๑
3. แบบสอบถาม

3. ร๎อยละ 95 ของนักเรียนที่เข๎ารํวม
กิจกรรมวันยาเสพติด
4. ร๎อยละ 100 รํวมกิจกรรม
ห๎องเรียนสีขาว
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เขียนให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ที่กาหนดซึ่งอาจมีมากกวําวัตถุประสงค๑ที่กาหนด)
1. บุคลากร นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ๑สานักงานเพื่อใช๎ในการทากิจกรรมตําง ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนได๎รับการพัฒนาทั้งทางด๎านรํางกาย อารมณ๑ จิตใจ สังคม และสติป๓ญญา
3. การทางานในฝ่ายกิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
4. สามารถเก็บข๎อมูลเพื่อการพัฒนาการดาเนินงานตํอไป

ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ
( นางสาวศุภรัตน๑ เพ็ชรทอง )
ตาแหนํง หัวหน๎าบริหารสานักงานกิจการนักเรียน

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”
ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1. ชื่อโครงการสภานักเรียน
2. ( / ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ กิจการนักเรียน
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 2,3,5
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา

( / ) สพฐ / สพม ข๎อที่ 3,5
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นที่ 1.2 ข๎อที่ 1,3,4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 3.5
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1,3
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การดารงชีวิตในสังคมของมนุษย๑จะต๎องมีระบบการปกครอง ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงของสังคมและในการ
จัดระบบการปกครองจาเป็นต๎องมีรูปแบบที่ดีเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป อันได๎แ กํระบอบประชาธิปไตยฉะนั้น
นักเรียนในฐานะสมาชิกหนึ่งของสังคมจาเป็นต๎องรู๎และเข๎าใจในหลักการของประชาธิปไตย โรงเรียนสิงหพาหุ
“ประสานมิตรอุปถัมภ๑” ให๎การสนับสนุนรูปแบบของหลักการประชาธิปไตยด๎วยดีเสมอมาซึ่งเป็นผลสาเร็จมาสูํ
สังคมไทย
2. วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคล๎องกับมาตรฐาน/ตัวบํงชี้/หลักการและเหตุผล)
1 นักเรียนเข๎าใจและยอมรับหลักการของประชาธิปไตย
2 นักเรียนสามารถนาหลักการประชาธิปไตยมาใช๎ในชีวิตประจาวัน
3 เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน
4 นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมสภายุวชนจังหวัดสิงห๑บุรี
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จานวนที่ได๎รับการพัฒนา)
1) นักเรียนทุกคนรู๎และเข๎าใจหลักประชาธิปไตย
3.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนและครูทุกคนสามารถบูรณาการใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

6. วิธีดาเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 1.ประชุมวางแผนโครงการ
(Plan) 2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
3.กาหนดหน๎าที่รับผิดชอบ
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 เลือกตั้งสภานักเรียน
(Do)
กิจกรรมที่ 2 ป๓จฉิมนิเทศ
กิจกรรมที่ 3 ต๎อนรับน๎องใหมํ
3.
บอกวิธีการตรวจสอบ
ตรวจสอบ
(Check)
4.
บอกวิธีการประเมินและรายงาน
ประเมินผล
และ
รายงาน
(Action)

ที่
1
2
3
4
5

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
ตุลาคม 61
คณะกรรมการ
สภานักเรียน

กุมภาพันธ๑ 62
มีนาคม 62
พฤษภาคม 62

600
3,000
1,500

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการสภานักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ชื่อกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
รายการ
ราคาต่อ
จานวน
หน่วย
หน่วย
เชือกเลือกตั้ง
250
1
กระดาษ
100
2
กระดาษแข็ง เทา-ขาว
20
2
ปากกาไวท๑บอร๑ด
20
3
ปากกา
5
10
รวมเป็นเงิน
ลงชื่อ………………………………………………………….ผู๎ประมาณการ

นายอาทิตย๑ อํอน
สมกิจ และ
คณะกรรมการ
นักเรียน

รวมเป็นเงิน
250
200
40
60
50
600

(นายอาทิตย๑ อํอนสมกิจ)
ตาแหนํง ครู

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
สายสิญจน๑
ของที่ระลึก ม.3 ม.6
เชือกฟาง
กระดาษสี
กระดาษกาว 2 หน๎าบาง
กาวลาเท็ก
กระดาษยํน
กรรไกร
ลูกโป่ง
รวมเป็นเงิน

ชื่อกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมป๓จฉิมนิเทศ
ราคาต่อ
จานวน
หน่วย
หน่วย
250
2
60
10
20
60
270
45
150

2
20
5
1
2
4
2

รวมเป็นเงิน
500
1,000
120
200
100
60
540
180
300
3,000

ลงชื่อ………………………………………………………….ผู๎ประมาณการ
(นายอาทิตย๑ อํอนสมกิจ)
ตาแหนํง ครู

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมต๎อนรับน๎องใหมํ
รายการ
ราคาต่อ
จานวน
หน่วย
หน่วย
ลูกโป่ง
150
1
สีผสมอาหาร
65
2 โหล
แป้งเด็ก
45
4
ธูป
80
1
เชือก
80
2
กระดาษแข็ง เทา-ขาว
20
15
ปากกาเมจิก
30
5
ลิปสติก
20
5
ปากกา
5
10
กระดาษ A4
100
2

รวมเป็นเงิน
150
130
180
80
160
300
150
100
50
200

รวมเป็นเงิน

1,500
ลงชื่อ………………………………………………………….ผู๎ประมาณการ
(นายอาทิตย๑ อํอนสมกิจ)
ตาแหนํง ครู

7. งบประมาณ
เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รายการ

เงินอุดหนุน

รวมเป็นเงิน

คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

5,100

5,100

5,100

5,100

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการสภานักเรียน
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ............................................................................................................................. ..........
10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
คาสั่งแตํงตั้ง

วิธีการประเมิน
คาสั่งแตํงตั้ง

เครื่องมือประเมิน
คาสั่งแตํงตั้ง

มีการประชุมสภานักเรียน
มีห๎องปฏิบัติการ

มีการประชุมสภานักเรียน มีการประชุมสภานักเรียน
มีห๎องปฏิบัติการ
มีห๎องปฏิบัติการ

ดาเนินการตามแผนงาน

ดาเนินการตามแผนงาน

ดาเนินการตามแผนงาน

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 นักเรียนมีความรู๎และเข๎าใจหลักประชาธิปไตย
2 มีประธานและคณะกรรมการนักเรียน
ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวคณิตา จันทวงษ๑)
ตาแหนํง ครู

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”
ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ( ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ งานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข๎อที่ 1 , 2 , 3 , 4 และข๎อที่ 5
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ข๎อที่ 1 , 2 , 3 , 4 และข๎อที่ 5
( / ) มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินภายใน/ภายนอก
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นที่ 1.1 ข๎อที่ 2
ประเด็นที่ 1.2 ข๎อที่ 3 และข๎อที่ 4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.1 และ 2.2
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่3.3 ,3.4 และ 3.5
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ข๎อที่ 1 และข๎อที่ 3
5. ลักษณะโครงการ ( ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล

การพั ฒ นานั กเรี ย นให๎ เ ป็ น บุ ค คลที่มี คุณ ภาพทั้ งทางด๎า นรํ างกาย จิต ใจ อารมณ๑ สั งคม มีคุ ณธรรม
จริยธรรม และทักษะชีวิต โดยผํานกระบวนการทางการศึกษา นอกจากจะดาเนินด๎วยการสํงเสริม สนับสนุนการ
เรียนแล๎ว การป้องกันสนับสนุนและชํวยเหลือ แก๎ป๓ญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ก็เป็นสิ่ งสาคัญประการหนึ่ง
ของการพัฒ นา เนื่องจากสภาพสั งคมที่เปลี่ ยนแปลงไปอยํางมากทั้งทางด๎านการสื่อสาร เทคโนโลยีตํางๆ ซึ่ง
นอกจากจะสํงผลตํอผู๎คนในเชิงบวกแล๎ว ในเชิงลบก็มีเหมือนกัน เป็นต๎นวํา ป๓ญหาทางเศรษฐกิจ ป๓ญหาการระบาด
ของยาเสพติด ป๓ญหาครอบครัว ป๓ญหาการปรับตัวที่ไมํเหมาะสม หรือป๓ญหาอื่นๆ ที่สํงผลตํอนักเรียนและทุกคนที่
เกี่ยวข๎อง
งานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” มีความตระหนักและเห็นถึง
ความสาคัญที่จะต๎องดาเนินกิจกรรมตํางๆ ตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน เพื่อให๎ครูทราบถึงป๓ญหาของนักเรี ยน
อยํางแท๎จริง เพื่อที่ครูจะได๎นาป๓ญหาของเด็กมาแก๎ไขได๎ถูกต๎อง ดังนั้นจึงให๎มี กระบวนการทางานอยํางเป็นระบบ
มีความชัดเจน จึงมีการประสานความรํวมมือของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา รวมทั้ง
มีวิธีการ กิจกรรมและเครื่องมือตํางๆ ที่มีคุณภาพ เพื่อการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ความสาเร็จของงานยํอมเกิดขึ้น
อยํางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ผลดียํอมเกิดขึ้นกับทุกคนทั้งทางตรงและทางอ๎อม ไมํวําจะเป็น นักเรียน ครู
ผู๎ปกครอง ชุมชน และสังคม
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ และทรัพยากรที่สํงเสริมเอื้อตํอการดาเนินงานงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
2. เพื่อให๎การดาเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอยํางมีระบบและมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1) นักเรียนทุกคนได๎รับการสํงเสริมพัฒนา ดูแล ชํวยเหลืออยํางทั่วถึง และตรงตามสภาพที่เป็นจริง
3.2 ด้านคุณภาพ
1) โรงเรียนมีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่เข๎มแข็ง มีประสิทธิภาพ
2) นักเรียนเรียนรู๎อยํางมีความสุข มีทักษะในการดาเนินชีวิต และสามารถดารงตนอยูํในสังคมได๎อยําง
เหมาะสม
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑” อาเภอเมืองสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 10.ประชุมคณะกรรมทุกทํานวางแผน
(Plan) งานและประเมินแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 256๒
11.มอบหมายความรับผิดชอบการเขียน
งบประมาณ
3. ดาเนินการตามรายละเอียดของแตํ
ละกิจกรรม
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู๎ปกครองนักเรียน
(Do)
และผู๎ปกครองเครือขําย

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
7 - 11
นางสาวสุกัญญา
ก.ย. 61
เอมพันธุ๑

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

10,900

นางสาวสุกัญญา
เอมพันธุ๑

3.
1. ตรวจสอบการดาเนิน งานให๎ เป็นไป 1 พ.ย. 61 –
นางสาวสุกัญญา
ตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่กาหนด
30 ก.ย. 62
เอมพันธุ๑
(Check) 2. ตรวจสอบการดาเนิน งานให๎ เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วํางไว๎
3. ติดตามตรวจสอบโดยใช๎แบบประเมิน
ที่ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค๑ แ ละบรรลุ
เป้าหมาย
4. ถ๎ า มี ป๓ ญ หาหรื อ อุ ป สรรคให๎ เ ตรี ย ม
ดาเนินการแก๎ไข
4.
1. สถิติการประเมินกิจกรรมแตํละ
1 ส.ค. –
นางสาวสุกัญญา
ประเมินผล กิจกรรม
30 ก.ย. 62
เอมพันธุ๑
และ
2. สรุปรายงานโครงการ
รายงาน
(Action)
รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ โครงการสํงเสริมและพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ชื่อกิจกรรมที่ 1 ประชุมผู๎ปกครองนักเรียนและผู๎ปกครองเครือขําย

ที่
รายการ
1 คําเชําเก๎าอี้พลาสติก

ภาคเรียนที่ 2/2561
จานวนหน่วย
400

ราคาต่อหน่วย

รวมเป็นเงิน
4
1,600

2
3
4
5

คําอาหารวํางประชุมเครือขําย
คําน้าดื่ม
คําเอกสาร
คําวัสดุอุปกรณ๑
รวมเป็นเงิน

35
400
120

50
4
5

1,750
1,600
600
400
5,950

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ๑)
ตาแหนํง ครู

ที่
รายการ
1 คําเชําเก๎าอี้พลาสติก
2 คําอาหารวํางประชุมเครือขําย
3 คําน้าดื่ม
รวมเป็นเงิน

ภาคเรียนที่ 1/2562
จานวนหน่วย
400
35
400

ราคาต่อหน่วย

รวมเป็นเงิน
4
1,600
50
1,750
4
1,600
4,950

ลงชื่อ..............................................ผู๎ประมาณการ
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ๑)
ตาแหนํง ครู
7. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําครุภัณฑ๑
คําตอบแทน
รวมเป็นเงิน

10,900

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ๑
9.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

10,900

10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1) นักเรียนทุกคนได๎รับการสํงเสริม ร๎อยละ80 ของนักเรียนที่ได๎รับ
พัฒนา ดูแล ชํวยเหลืออยํางทั่วถึง
การคัดกรอง สํงเสริมพัฒนาและ
และตรงตามสภาพที่เป็นจริง
ดูแลชํวยเหลือ
2) โรงเรียนมีระบบดูแลชํวยเหลือ
ร๎อยละ 80 ของเครือขําย
นักเรียนที่เข๎มแข็ง มีประสิทธิภาพ
ผู๎ปกครองเข๎ารํวมการประชุม
3) นักเรียนเรียนรู๎อยํางมีความสุข มี ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่รู๎จัก
ทักษะในการดาเนินชีวิต และ
ตนเอง สามารถปรับตัว และอยูํ
สามารถดารงตนอยูํในสังคมได๎อยําง ในสังคมได๎อยํางมีความสุข
เหมาะสม

เครื่องมือประเมิน
แบบคัดกรองตํางๆ

รายงานการประชุมผู๎ปกครอง
นักเรียน
การสังเกต
การสัมภาษณ๑
แบบประเมินความพึงพอใจ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ และทรัพยากรที่สํงเสริมเอื้อตํอการดาเนินงานงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
11.2 เพื่อให๎การดาเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอยํางมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ
11.3 นักเรียนทุกคนได๎รับการสํงเสริมพัฒนา ดูแล ชํวยเหลืออยํางทั่วถึง และตรงตามสภาพที่เป็นจริง
11.4 นักเรียนเรียนรู๎อยํางมีความสุข มีทักษะในการดาเนินชีวิต และสามารถดารงตนอยูํในสังคมได๎อยําง
เหมาะสม
ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ๑)
ตาแหนํง ครู

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางจุฬาลัย สระแก๎ว)
ตาแหนํง รองผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

ลงชื่อ......................................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ๑”

