ส่วนที่ 1 บทนา
1. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ตั้งอยูเลขที่ 156 หมูที่ 1 ถนน สิงห์บุรีสุพรรณบุรี ตาบลจักรสีห์ อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000 สังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 036-813455 website http://www.singhapahu.ac.th เปิดสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปีที่
1 ถึงระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา ตั้งอยูเลขที่ 156 หมู 1 ถนนสิงห์บุรี - สุพรรณบุรี ตาบลจักรสีห์ อาเภอเมือง จังหวัด
สิงห์บุรีไดประกาศตั้งใน ปีการศึกษา 2518 โดยอาศัยอาคารโรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
มีพระครูประสานนวกิจ เจาอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารและคณะเป็นผูริเริ่มกอตั้งโรงเรียนเริ่มเปิดสอน
ครั้งแรกในวันที่ 2 มิถุนายน 2518 มี นายมนตรี ภูยาธร ดารงตาแหนงอาจารย์ใหญ มีนักเรียน 74 คน
ครู 4 คน โดยกรมสามัญศึกษา อนุมัติใหเปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 2 หอง ไดอาศัย
หองเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ซึ่งสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัด ที่อยูในวัด
พระนอนจักสีห์วรวิหาร เป็นเวลา 5 ปี
ตอมา ทานพระครูประสานนวกิจ และทานกานันจาเนียร ทองรักษ์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติพรอม
ดวยคณะกรรมการวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารมีความตองการที่จะใหมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ถาวร
มั่นคง ในเขตชุมชนตาบลจักรสีห์ จึงไดรวบรวมเงินจากผูใจบุญ จัดซื้อที่ดินแหงใหม ตั้งอยูริมถนนสาย
สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี อยูหางจากวัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร ประมาณ 1 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 50 ไร 1
งาน ราคา 275,000 บาท โรงเรียนไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา 3,604,000 บาท
สรางอาคารเรียนถาวรแบบ 318 ค. จานวน 1 หลัง กอสรางบนที่ดินแหงใหมของโรงเรียน สรางเสร็จเมื่อ
วันที่ 10 มกราคม 2523 โรงเรียนไดยายมาเรียน ณ ที่แหงใหมเมื่อปีการศึกษา 2523 ตั้งแต ปีการศึกษา
2522 เป็นตนมา
ปัจจุบันโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จัดการเรียนตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลาย เป็น การเปิ ดโอกาสให นักเรียนไดเรียนตามความถนัดและความสนใจของผู เรียน
นับตั้งแตเริ่มกอตั้งโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” มีผูบริหารโรงเรียน 9
คน ไดแก
1. นายมนตรี ภูยาธร
พ.ศ. 2518 - 2526
2. นายละเอียด กันทริกา
พ.ศ. 2527 - 2534
3. นางบังอร
ชุณหเสวี
พ.ศ. 2534 - 2536
4. นายประกอบ แสงสุวรรณ
พ.ศ. 2536 - 2539

5. นายประโยชน์
6. นายปราโมทย์
7. นายสุเทพ
8. นายวิทยา
9. นายประกิจ
10.นายวิชาญ

หิรัญภัทร์
วุฒิวิชญานันต์
นาคสิงห์
สีหบุตร
คุณโฑ
การะเกตุ

พ.ศ. 2539 - 2543
พ.ศ. 2543 - 2544
พ.ศ. 2544 - 2552
พ.ศ. 2553 – 2557
พ.ศ. 2557 – 2559
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

2. คติพจน์ ปรัชญา สี สัญลักษณ์ ของโรงเรียน
คติพจน์
“นต.ถิ ปญ.ญา สมา อาภา”
อัตลักษณ์
เรียนดี มีวินัย ใฝุเรียนรู
เอกลักษณ์
โรงเรียนวิถีพุทธ
สีประจาโรงเรียน
ฟูา ชมพู
สัญลักษณ์ของโรงเรียน สิงห์คูชูคบเพลิง

แสงสวางเสมอดวยปัญญาไมมี

ต้นไม้ประจาโรงเรียน ตนสน
ดอกไม้ประจาโรงเรียน ดอกชวนชม
2.1 ข้อมูลนักเรียน
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลจานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม

จานวน
ชาย
29
36
37
9
18
11
140

หญิง
42
29
34
22
21
28
176

รวม
71
65
71
31
39
39
316
ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

2.2 ข้อมูลครูและบุคลากร
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร ครู และบุคลากร มีดังนี้
1) ผูบริหาร
นายวิชาญ การะเกตุ
2) ครูผูสอน
จานวน 18 คน
3) ครูอัตราจาง
จานวน 3 คน
4) ธุรการ
จานวน 1 คน
5) ลูกจางประจา
จานวน 1 คน
6) ลูกจางชั่วคราว
จานวน 2 คน

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ผูบริหาร
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
6 สุขศึกษาและ
พลศึกษา
7 ศิลปะ
8 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
9 ภาษาตางประเทศ
10 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
รวม

หญิง

1
2
3
4
5

ชาย

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลขาราชการครูจาแนกตามสายงาน เพศ ระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
รวม
ฝ่าย/กลุ่มสาระ
ที่
การเรียนรู้/งาน
-

-

-

1
2
-

2
1

1
4
1

1
-

1
2
-

1
2
1
-

1
3
-

1
2
2
1

1
1
2
5
1

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

1

-

-

-

1
-

1

1
1

2

2
-

2
2

1
2

2
1

3
3

-

-

-

-

1

1

-

1
-

1
-

-

1
1

1
1

-

-

-

4

5

9

4

6

10

8

11

19

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลขาราชการครูจาแนกตามสายงาน เพศ วิทยฐานะ ปีการศึกษา 2562

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

รวม

หญิง

ครูผู้ช่วย

ชาย

คศ.1

รวม

คศ.2

หญิง

คศ.3
ชาย

ที่

ฝ่าย/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้/งาน

ผูบริหาร
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
6 สุขศึกษาและ
พลศึกษา
7 ศิลปะ

1
-

1
-

1
1
-

1
-

1
1

2
1

2
-

2
-

2
2
-

-

1
-

1
-

1
3
-

1
2
2
1

1
1
2
5
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

1

1

1

2

-

-

-

-

1

1

-

-

-

1

2

3

8 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
9 ภาษาตางประเทศ
10 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
รวม

-

-

-

2

1

3

-

-

-

-

-

-

2

1

3

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1
-

1
-

-

1
1

1
1

2

2

4

3

3

6

2

4

6

1

2

3

8

11

19

1
2
3
4
5

3. ข้อมูลชุมชนโดยรวม
1. สภาพชุ ม ชนรอบบริ เ วณโรงเรี ย นมี ลั ก ษณะเป็ น ชนบท มี ก ารเพิ่ ง พาอาศั ย ช ว ยเหลื อ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผโดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของความศรัทธา มีประชากรประมาณ 3,690 คน บริเวณใกลเคียง
โดยรอบโรงเรียนไดแก ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ อาชีพหลักของชุมชน คือ การเกษตรและรับจาง สวน
ใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ที่เป็นที่รูจักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีทาบุญ วันสาคัญทางศาสนา แหเทียนเขาพรรษา ประเพณีปารุปะนัง ลอยกระทง และการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย เชน กีฬาพื้นบาน การละเลนพื้นบาน
2. ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
3.โอกาสและขอจากัดของโรงเรียน
โอกาส
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนใหการสนับสนุนและใหความรวมมือ ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็นอยางดี โดยเฉพาะพระราชกิตติเมธี เจาอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์รวิหาร เจาคณะ
จังหวัดสิงห์บุรีในฐานะผูอุปถัมภ์โรงเรียน โรงเรียนตั้งอยูในเขตชานเมืองการคมนาคมสะดวก ใกลแหลงบริการ
ด า นเทคโนโลยี สารสนเทศ ใกล แ หล ง ภู มิ ปั ญ ญาท อ งถิ่ น แหล ง วั ฒ นธรรม และสถานประกอบการที่
หลากหลาย สามารถนามาใชประโยชน์ในการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนไดอยางหลากหลาย
อุปสรรค
มีการแผระบาดของยาเสพติดในชุมชน และครอบครัวนักเรียนมีปัญหาไมไดอยูรวมกับ
บิดามารดา สงผลใหนักเรียนบางสวนมีพฤติกรรมไมเหมาะสม

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
1. สภาพแวดลอมดี
2. สถานศึกษามีนโยบายใหทุกคนมีสวนรวม
3. มีครูสอนตรงวิชาเอก
4. ครูมีความรักความสามัคคี ผูกพันในวิชาชีพ
5. ครูมีความรูความสามารถในวิชาชีพ
6. สถานศึกษามีแผนภูมิโครงสรางการบริหารงาน งายตอการปฏิบัติ
7. องค์กรขนาดเล็กงายตอการปฏิบัติ
8. บุคลากรทุมเท รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน
9. เทคโนโลยีลดภาระครู
10. มีเทคโนโลยีประกอบการสอน
11. มีแผนการใชเงิน
12. คอมพิวเตอร์เพียงพอ
13. เบิกจายคลองตัว
14. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
15. บุคลากรไดรับการพัฒนาอบรม เทคนิคใหมมาสอน
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. นักเรียนบางสวนมาเรียนสาย ขาดเรียน ไมเขาเรียน
2. ครูบางกลุมสาระฯไมสมดุลกับภาระงาน
3. ระบบอินเทอร์เน็ตขัดของประจา
4. ขาดการบารุงรักษา
5. บุคคลตองทาหนาที่พิเศษอื่นๆ ทาใหสอนไดไมเต็มที่
6. กิจกรรมภายนอกมากเกินไป
7. การบริการดานสาธารณูปโภคไมเพียงพอ
8. ผลสัมฤทธิ์นักเรียนต่า
9. ขวัญกาลังใจตอบุคลากร
10. ไมมีรถโรงเรียนใชในกิจการนักเรียน
11. ขาดหองเก็บสื่อ
12. การปฏิบัติตามระเบียบของนักเรียนไมบรรลุ
13. โครงการไมสอดคลองกับวิสัยทัศน์
14. สื่อการสอนเริ่มเกา
15. ขาดคณะกรรมการตรวจสอบการใชเงินอยางคุมคา

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities)
1. ที่ตั้งของโรงเรียนใกลเมืองสิงห์บุรี
2. ใกลวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เดินฯ
3. ทุนสนับสนุนจากวัด
4. แหลงประเพณี
5. มีตลาดตองชม (นักเรียนขายของ)
6. นักเรียนทางานนอกเวลา
7. ภูมิปัญญาทองถิ่น
อุปสรรค (Threats)
1. เทคโนโลยีสื่อโซเชียลมากนักเรียนไมสนใจเรียน
2. นโยบายเปลี่ยนแปลงบอย
3. นักเรียนสวนใหญไมไดอยูกับพอ แม
4. ผูปกครองสวนใหญมีรายไดนอย ยากจน ใชแรงงาน ไมมีเวลาดูแลนักเรียน
5. อุบัติติเหตุหนาโรงเรียน

ส่วนที่ 3 ทิศทางของสถานศึกษา
โรงเรียนกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการพัฒนาดังนี้
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” มุงมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนให มี
คุณธรรม จริยธรรม นาความรู ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานสากล ดวยการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน
พันธกิจ
1. จัดการเรียนรู ใหผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน และจัด
กระบวนการเรี ย นรู ที่เน น ผู เรี ย นเป็ นส าคัญ เพื่ อพัฒ นาผู เรียนให มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานสากล
3. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนและครูในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช
ในการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการใหมีคุณภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเป็นฐานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ
เป้าประสงค์
1. นักเรียนเป็นบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณภาพทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม ความรู
ความสามารถและทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีความสุข และรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเป็นสาคัญมีทักษะ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู การพัฒนาตน และพัฒนางาน และมีความกาวหนาในวิชาชีพ
3. ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีภาวะ
ผูนาและมีความสามารถในการบริหารจัดการการศึกษา
4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี องค์กรมีความเขมแข็ง มีวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานที่สรางสรรค์ รวมรับผิดชอบ และบรรยากาศการทางานแบบกัลยาณมิตร
5. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคลองกับศักยภาพ/ความตองการของผูเรียนและชุมชน
มีกระบวนการจัดการเรียนรูทีเนนผูเรียนเป็นสาคัญ มีการใชแหลงเรียนรู ภูมิปัญญาทองถิ่น และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรูอยางหลากหลายทั้งในและนอกโรงเรียน
6. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมีระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็งครบวงจร
7. โรงเรียนมีสภาพแวดลอม สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมและบริการที่เอื้อตอการ

เรียนรู ของผูเรียน และสงเสริมคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
8. โรงเรียนขอมูลสารสนเทศและมีทรัพยากรทางการบริหารที่เพียงพอเหมาะสม และใช
ประโยชน์อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีเครือขายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีระสิทธิภาพ
ทั้งในดานบุคคล/ผูเชี่ยวชาญ ชุมชน/ทองถิ่นสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา และองค์กรตาง ๆ
9. โรงเรียนไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เป็นที่ยอมรับ ศรัทธาเชื่อถือ ของ
นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชนทั่วไป
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การเพิ่มโอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพิ่มโอกาสเขาถึง บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีสวนรวม

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
1. ผู้เรียน
เป็นผูมีความเพียร ใฝุเรียนรูและมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อกาวทันโลกยุคดิจิทัลโลกในอนาคต
และมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู ความรอบรูดานตางๆ มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใชภูมิ
ปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสรางงานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของความพอเพียง ความมั่นคงในชีวิต และ
คุณภาพชีวิตที่ดี ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม
2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
เป็นผูมีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (digital intelligence) ทักษะการ
คิดสรางสรรค์ ทักษะขามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการขามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็น
ผูประกอบการ เพื่อรวมสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลคา
ใหกับตนเองและสังคม
3. พลเมืองที่เข้มแข็ง
เป็ น ผู มี ค วามรั ก ชาติ รั ก ท อ งถิ่ น รู ถู ก ผิ ด มี จิ ต ส านึ ก เป็ น พลเมื อ งไทยและพลโลก มี จิ ต อาสามี
อุดมการณ์และมีสวนรวมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเทาเทียมเสมอ
ภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดลอที่ยั่งยืน และการอยูรวมกันในสังคมไทยและประชาคม
โลกอยางสันติ
โดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 3 ดาน ที่เหมาะสมตามชวงวัย ที่มีความตอเนื่อง เชื่อมโยงและสะสมตั้งแต
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา

โครงสร้างการบริหาร โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”
สมาคมผูปกครอง ครู และ
สมาคมศิษย์เกา

ผูอานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รองผูอานวยการโรงเรียน
กลุมบริหารวิชาการ
1. งานส
กลุมานั
บริกหงานของกลุ
ารวิชาการ ม
2. งานพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน
3. งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู
4. งานรับนักเรียนทะเบียน
นักเรียน และจัดทา
สามะโนนักเรียน
5. งานวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการ
เรียนรู
6. งานทะเบียนวัดผล
7. งานพัฒนาแหลงเรียนรู
8. งานนิเทศการศึกษา
9. งานแนะแนว
10.งานบริหารกลุมสาระ
การเรียนรู
11.งานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
12.งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
13.งานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
14.งานสารสนเทศกลุม
15.งานโรงเรียนในฝัน

กลุมบริหารกิจการนักเรียน
นักเรียน
1. งานสานักงานของกลุม
2. งานระเบียบวินัย
นักเรียนและแกไข
พฤติกรรม
3.งานคณะ
4.งานสงเสริม
ประชาธิปไตย
5.งาน ง น า
6.งานสงเสริม
คุณธรรมนักเรียน
7.งาน รรมน น
8.งานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
9.งาน ง น

กลุมบริหารทั่วไป

กลุมบริหารงบประมาณ

1. งานสานักงานของกลุม
2. งานสารบรรณ
3. งานสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
4. งานอาคารสถานที่
5. งานชุมชนสัมพันธ์
6. งานโสตทัศนูปกรณ์
7. งานอนามัยโรงเรียน
8. งานโภชนาการและ
คุมครองผูบริโภค
9. งานสวัสดิการรานคา
ส.ห.ป.
10.งานประชาสัมพันธ์
11.งานสวัสดิการและ
งานปฏิคม
12.งานสาธารณูปโภค
13.งานสวัสดิการน้าดื่ม
14.งานนันทนาการ
15.งานสวัสดิการ
ออมทรัพย์ครู ส.ห.ป.
16.สถานศึกษาพอเพียง

1. งานสานักงานของกลุม
2. งานนโยบายและ
แผนงาน
3. งานการเงิน
และบัญชี
4. งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์
5. งานปัจจัยพื้นฐานและ
กองทุนเงินกู (กยศ.)
6. งานประกันอุบัติเหตุ
7. งานระบบควบคุม
ภายใน
8. งานบุคลากร
9. งานสารสนเทศกลุม
10.โรงเรียนสุจริต
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กลุมบริหารวิชาการ

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ
1. ชื่อโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาในศตวรรษที่ 21
2. ( / ) กลุ่ม/งาน วิชาการ
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 1,2 กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ขอที่ 1,2,3 และ 4
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพม./สพฐ ขอที่ 3,4
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ประเด็นที่ 1.1 ขอที่ 1, 2, 3, 4, 6
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 2.1 ขอที่ 1
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558 และ2559 ไดกาหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภทนอกจากนี้ยังไดตระหนักถึงความสาคัญและ
เตรียมความพรอมดานวิชาชีพใหผูเรียนทุกระดับการศึกษา เพื่อใหผูเรียนมองเห็นภาพงานอาชีพตางๆ โดย
มุงเนนใหผูเรียนรูจักตนเอง สารวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็นเสนทางชีวิตในอนาคต เพื่อวางแผนใน
การศึกษาตอหรือเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมีคุณภาพ และไดรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ
เตรียมคน ใหมีทักษะ และศักยภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานดานทักษะฝีมือ ดานรางกาย
และจิ ตใจ ดานลั กษณะนิ สัย ในการทางานให ส ามารถกาวสู โ ลกแห งการทางานหรือการศึกษาตออยางมี
คุณภาพ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัด ทาแผนงานขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม ตามแผนบริหารจัดการศึกษาโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน : การจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทา เนนการใชศักยภาพของพื้นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรดานอาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝึกอาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ และทักษะการประกอบอาชีพใน
5 กลุมอาชีพ คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค์ การบริหารจัดการและบริการ

โรงเรี ย นสิ งหพาหุ “ประสานมิ ตรอุ ป ถัม ภ์ ” จึ ง ได ดาเนิ นการตามนโยบายเพื่ อ เป็ นการส ง เสริ ม
สนับสนุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู มีทักษะการทางาน เพื่อการวางแผนในการศึกษาตอ หรือประกอบ
อาชีพเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทาโครงการ การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาในศตวรรษที่ 21
โดยบูรณาการ การจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
มีงานทา, การศึกษาในศตวรรษที่ 21, และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู โดยนากระบวนการ PLC
(Professional Learning Community) และ AAR ( After action Review) มาใชในการดาเนินกิจกรรม
ซึ่งสอดคลองตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ โดย
กิจกรรมของโครงการจัดในลักษณะของการจัดทาธุรกิจพอเพียง ตามความสนใจ ความสามารถ และความ
ถนัดของผูเรียน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา เพื่อให
สามารถนามาใชจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู ฝึกปฏิบัติจริงที่โรงเรียนหรือที่บาน
2.
เพื่ อ ให ค รู ผู ส อนสามารถน าหลั ก สู ต รสู ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
3. เพื่อใหนักเรียนมีความรู ประสบการณ์ ไดสารวจความพรอม ความถนัดในการประกอบอาชีพเพื่อ
เป็ น ข อ มู ล การวิ เ คราะห์ ตั ด สิ น ใจในการศึ ก ษาต อ การเลื อ กอาชี พ และการมี ง านท าได โ อกาสต อ ไป
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ผูบริหาร คณะครูและบุคลากรและนักเรียน จานวน 316 คน มีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับหลักสูตร
และเขารวมโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาในศตวรรษที่ 21 ไดเรียนรู ฝึกปฏิบัติจริง มีทัศนคติที่ดี
ตอการประกอบอาชีพ สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจในการเลือกอาชีพได
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผูบริหารและคณะครู จัดทาหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่ อการมีงานทาในศตวรรษที่ 21 ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนมีความรู ความสามารถ ทักษะและเจตคติที่ดีตอการเรียนรู สามารถปฏิบัติกิจกรรมเพื่อ
การ มีอาชีพ การมีงานทาไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

6. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
2.
1. ผูรับผิดชอบโครงการชี้แจงแนว
ทาทั้ง 2
- กลุม บริหาร
ดาเนินการ
ปฏิบัติแกคณะครู
ภาคเรียน
วิชาการ
(Do)
2. คณะครูจัดทาแบบเสนอกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/62
- คณะครู
(ตอ)
เพื่อขออนุมัติโครงการในเปิดธุรกิจ พ.ย. 62-ก.พ. 63
- นักเรียน
3. ดาเนินการตามกิจกรรมใน
ภาคเรียนที่ 1/63
โครงการ
พ.ค. 62-ก.ย.63
4. ครูที่ปรึกษาและนักเรียนแตละ
กิจกรรมรวมกันทา PLC
(Professional Learning
Community)
3.
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
ทาทั้ง 2
ผูบริหาร และ
ตรวจสอบ 2. สังเกตการณ์การเขารวมกิจกรรม
ภาคเรียน
คณะครู
(Check) 3. สรุปผลการประเมินกิจกรรม
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม
4.
1. ผูบริหารและคณะครูรวมกัน
มี.ค. 63
ผูบริหาร และ
ประเมินผล
ประชุมหลังเสร็จสิ้นโครงการ
คณะครู
และ
(AAR : After action Review)
รายงาน 2. นาขอมูลจากการทากิจกรรมมา
(Action)
ประชุมปรึกษาหาแนวทางแกไข
พัฒนางานตอไป
3. จัดเตรียมทาแผนงานและ
โครงการฯ ในปีการศึกษาตอไป
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาในศตวรรษที่ 21
กลุ่มบริหารวิชาการ
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
1 งบประมาณบริหารจัดการ
10,000
2 งบประมาณ 70,000 จากงบ สอร.
รวมเป็นเงิน
10,000
ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุม บริหารวิชาการ
5. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

คาวัสดุ
คาใชสอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุมบริหารวิชาการ
10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. โรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานทาในศตวรรษที่ 21
2. ครูผู สอนสามารถน าหลัก สูต รสู การ
ปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนมีความรู ประสบการณ์ ได
สารวจความพรอม ความถนัดในการ
ประกอบอาชีพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

สังเกต

- หลักสูตร

ผลสอบ
สังเกต
สอบถาม

- ขอสอบ
-แบบสังเกต
- แบบสอบถาม

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผูบริหารและคณะครู จัดทาหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาในศตวรรษที่ 21 ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. นักเรียนมีความรู ความสามารถ ทั กษะ และเจตคติที่ดีตอการเรียนรู สามารถปฏิบัติกิจกรรมเพื่อ
การมีอาชีพ การมีงานทาไดอยางมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ

ลงชื่อ................................................... ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ
1. ชื่อโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ( / ) กลุ่ม/งาน วิชาการ
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 4
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ขอที่ 6
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.2
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1, 2, 3
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กาหนดให
สถานศึกษาจะตองมีระบบการประกั นคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาดวยการประกันคุณภาพ
ภายใน และใหการประกันคุณภาพภายในเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดาเนินการ
อยางตอเนื่อง และมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปิดเผย
ตอสาธารณชน จากการดาเนินงานที่ผานมาพบวาการกระจายงานยังไมทั่วถึง และยังขาดการนิเทศติดตาม
อยางเป็นระบบ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะตองดาเนินการกิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.2 โรงเรียนมีการจัดทาและดาเนิน การตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.3 โรงเรียนมีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
2.4 โรงเรี ย นมี ก ารติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
2.5 โรงเรียนมีการนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
2.6 โรงเรียนมีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1) รอยละ 90 ของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมีการจัดทาและดาเนินงาน
2) รอยละ 90 ของขอมูลสารสนเทศโรงเรียนมีการจัดระบบและใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
3) รอยละ 90 ของมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
4) รอยละ 90 ของผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนนาไปใชวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
3.2 ด้านคุณภาพ
1) โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาครบทุกมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) โรงเรียนมีการจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1 ส.ค. 62 –
นางสาววราภรณ์
6 ส.ค. 63
ทรงเจริญ

1. วางแผน 1. ประชุมสรุปปัญหา/อุปสรรคใน
(Plan) การดาเนินงานปีงบประมาณ 2561
2. วางแผนกาหนดเปูาหมายการ
ดาเนินงานปีงบประมาณ 2561
3. สารวจวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใชใน
โครงการ
2.
1. จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานตาม
10 ต.ค. 62 –
ดาเนินการ
โครงการ
30 ก.ย. 63
(Do)
2. จัดทาหนังสือคาสั่งปฏิบัติราชการ
เพื่อมอบหมายหนาที่ในการจัด
กิจกรรมโครงการ

-

นางสาววราภรณ์
ทรงเจริญ

6. วิธีดาเนินการ (ตอ)
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

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

2.
3. ดาเนินกิจกรรม
ดาเนินการ 3.1 กาหนดการดาเนินงานใน
28 ต.ค. 62 –
(Do)
แตละกิจกรรม
30 ก.ย. 63
(ตอ)
3.2 จัดทาแนวทางการดาเนินงาน 1 ต.ค. 62 –
ตามกิจกรรม ดังนี้
30 ก.ย. 63
- กิจกรรมการนิเทศติดตามงาน
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยางเป็นระบบ
3.
1. รายงานกิจกรรม
1 ต.ค. 62 –
ตรวจสอบ 2. แบบประเมินความสาเร็จของการ 30 ก.ย. 63
(Check)
บริหารสถานศึกษาใหบรรลุ
เปูาหมายตามแผนปฏิบัติการ
ที่กาหนด
4.
1. วิเคราะห์และรายงานสรุปผล/
1 ต.ค. 62 –
ประเมินผล
จัดทารายงานโครงการประจาปี
30 ก.ย. 63
และ
- วิเคราะห์และประเมินผลการ
รายงาน
ดาเนินงานในแตละกิจกรรม
(Action)
- วิเคราะห์และประเมินผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ
- สรุปรวบรวมผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ
- รายงานผลการดาเนินงานตอ
ผูบริหาร

-

นางสาววราภรณ์
ทรงเจริญ

-

นางสาววราภรณ์
ทรงเจริญ

5,000

นางสาววราภรณ์
ทรงเจริญ

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ Cannon MP280 สีดา
1
800
ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ Cannon MP280 สี
1
1700
หมึก Cannon MP280(ดา+สี)
4
280
แฟูม 2 หวง ดูราพาส ตราชาง
10
50
ไสแฟูม
1
80
กระดาษถายเอกสาร A4 Double A 80g
2
100
เขาเลมเอกสาร
10
60
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
800
1700
1120
500
80
200
600
5,000

ลงชื่อ.................................................ผู รับผิดชอบโครงการ
(นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ)
ตาแหนง ครู
7. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

คาวัสดุ
คาใชสอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุมบริหารวิชาการ

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน
5,000
5,000

10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาครบ
ทุกมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. รอยละ 90 ของแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาโรงเรียนมีการ
จัดทาและดาเนินงาน
3. รอยละ 90 ของขอมูลสารสนเทศ
โรงเรียนมีการจัดระบบและใช
ขอมูลสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ
4. รอยละ 90 ของมาตรฐาน
การศึกษาโรงเรียนมีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน
5. รอยละ 90 ของผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนนาไปใชวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
6. โรงเรียนมีการจัดทารายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในประจาปี
การศึกษา

วิธีการประเมิน
- การสอบถาม

เครื่องมือประเมิน
- แบบสอบถาม

- การสอบถาม

- แบบสอบถาม

- การสอบถาม
- การประเมิน
- การสังเกต

- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน

- การสอบถาม
- การประเมิน

- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน

- การสอบถาม
- การประเมิน

- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน

- การสอบถาม

- แบบสอบถาม

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาครบทุกมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมีการจัดทาและดาเนินงาน
3. ขอมูลสารสนเทศโรงเรียนมีการจัดระบบและใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
4. มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน

5. ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนนาไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง
6. โรงเรียนมีการจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา

ลงชื่อ................................................ผู เสนอโครงการ
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ

ลงชื่อ................................................... ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ
1. ชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
2. ( / ) กลุ่ม/งาน วิชาการ
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 1 ,2 กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ขอที่ 1, 2
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ขอที่ 2, 3, 4
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ประเด็นที่ 1.1 ขอที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6
ประเด็นที่ 1.2 ขอที่ 1, 2, 3, 4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.1
ขอที่ 3, 5, 6
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 3.1
ขอที่ 1, 2
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1, 2, 3
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ดวยเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ไดบัญญัติวา“บุคคล
ยอมมีสิทธิเสมอกันในการับการศึกษาไมนอยกวา 12 ปี ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดย
ไมเก็บคาใชจายมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ปี หรือเรียนฟรี 15 ปี อยางมีคุณภาพ” โดยสนับสนุนตารา
ในวิชาหลักใหแกทุกโรงเรียน จัดใหมีชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรี และสนับสนุนคาใชจายอื่นๆ เพื่อ
ชดเชยรายการตางๆ ที่โรงเรียนเรียกเก็บจากผูปกครอง โดยไดดาเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไมเสียคาใชจาย 15 ปี
โครงการเรี ย นฟรี 15 ปี อย า งมี คุณ ภาพ เป็ น โครงการที่ ส นั บ สนุ นนโยบายเร งด ว นของรั ฐ บาล
ใหผูเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตั้งแตชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งประเภทสามัญ
ศึกษาและประเภทอาชีว ศึกษา อย างทั่ว ถึง และมี คุณภาพ โดยไมเ สี ยคาใชจาย ตามสิ ทธิที่ กาหนดไวใ น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเพื่อลดภาระคาใชจาย เป็นการบรรเทาความ
เดือดรอนของผูปกครองเพื่อสรางโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาแกเด็ก เยาวชน และประชาชนอยาง

ทั่วถึง มีคุณภาพ และเป็นธรรม ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
โดยสนับสนุน คาเลาเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ซึ่งไดเริ่มดาเนินการมาตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 และตอเนื่องมาถึงปีการศึ กษา
2562 รวมถึงไดเสนอคาของบประมาณเพื่อดาเนินการตอเนื่องในปีงบประมาณ 2563 แลว การดาเนินการ
โดยใชวิธีประหยัดงบประมาณ โปรงใส มีปัญหาในทางปฏิบัตินอยที่สุด และการมีสวนรวมของภาคี 4 ฝุาย
ไดแก ตัวแทนครู ผูปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ในการตัด สินใจรวมกัน สาหรับการ
ดาเนินการที่นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานการจัดสรรที่กระทรวงไดกาหนดไว
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงไดจัดทาโครงการเพื่อตอบสนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
อยางมีคุณภาพขึ้น เพื่อสงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเต็มตามศักยภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสรางโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาแกเด็ก เยาวชน และประชาชนอยางทั่วถึง มี
คุณภาพ และเป็นธรรม ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลและรัฐธรรมนูญ โดยใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไมเสียคาใชจาย ตามรายการที่รัฐสนับสนุน ไดแก คาเลาเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน อยางเทาเทียมกัน
2.2. เพื่อลดภาระคาใชจายเป็นการบรรเทาความเดือดรอนของผูปกครอง
2.3 ผูเรียนไดรับการการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูที่หลักสูตรกาหนด และมีคุณภาพสูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

จัดการศึกษาฟรี 15 ปี ใหแกผูเรียนที่เป็นนักเรียนโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จานวน
316 คน มีคุณภาพตามเปูาหมายของโรงเรียน เนนพัฒนาทั้งทักษะวิช าการและทักษะกระบวนการคิด
ทักษะการทางาน ดานอื่นๆใหตามสมรรถนะผูเรียนทั้ง 5 ดานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รอยละ 100
3.2 ด้านคุณภาพ

1. ผูปกครองของนักเรียนนักศึกษาสามารถลดภาระคาใชจายในเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
รายการที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐ
2. ผูเรียนไดรับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูที่หลักสูตรกาหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น
3. การดาเนินโครงการเรียนฟรี 15 ปี อยางมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 1. จัดทาโครงการ
(Plan) 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. จัดทาคาสั่งผูรับผิดชอบ
2.
1. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
ดาเนินการ
ประดวยงานหลัก
(Do)
1.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.2 หนังสือเรียน
1.3 เครื่องแบบนักเรียน
1.4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ประกอบดวยกิจกรรม
ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรม ลูกเสือ–เนตรนารี
- กิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานที่
- จัดบริการสารสนเทศ/ ICT
- การกาหนดผูรับผิดชอบ
- จัดสิ่งอานวยความสะดวก
สนับสนุน ทรัพยากร กิจกรรมตาง
ตามกาหนดโครงการ
- กากับ ติดตาม ดูแลอยางใกลชิด
3.
- สารวจการพึงพอใจที่มีตอกิจกรรม
ตรวจสอบ - ประเมินพฤติกรรมนักเรียนในขณะ
(Check)
รวมโครงการหรือหลังเสร็จ
โครงการ
- วิเคราะห์ขอมูล
- แปลความหมาย
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการ
ประเมิน

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
ส.ค. 62
นางสาวสุมนพัสร์
ปูองกัน
ต.ค. 62 –
ก.ย. 63

นางสาวสุมนพัสร์
ปูองกัน และ
คณะครูทุกทาน

ต.ค.62–ก.ย.63
ต.ค.62–ก.ย.63
ต.ค.62–ก.ย.63

90,000
80,000
120,000

นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน

ต.ค.62–ก.ย.63

80,000

นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน

ต.ค. 62 –
ก.ย. 63

ต.ค. 62 –
ก.ย. 63

นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์
นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน

นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน

และ
คณะครูทุกทาน
นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน

และ
คณะครูทุกทาน

6. วิธีดาเนินการ (ต่อ)
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

4.
- จัดทารายงานการประเมิน
ประเมินผล โครงการ
และ
- รวบรวมการดาเนินงานและผลการ
รายงาน
ประเมิน
(Action) - วิเคราะห์ตามมาตรฐาน
- เขียนรายงาน

ที่
1
2
3
4
5

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน
ต.ค. 62 –
ก.ย. 63

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
กลุ่มบริหารวิชาการ
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี
80,000
80,000
กิจกรรม ทัศนศึกษา
120,000
120,000
กิจกรรม บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
60,000
80,000
กิจกรรม วิชาการ
90,000
90,000
กิจกรรมคายคุณธรรม
43,000
43,000
รวมเป็นเงิน
393,000

ลงชื่อ..............................................ผู รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ

5. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

คาวัสดุ
คาใชสอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน

370,000

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุมบริหารวิชาการ
10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2. นักเรียนเป็นคนเกง เป็นคนดี

3. ครู นักเรียน ชุมชนพึงพอใจ
โครงการของ โรงเรียน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

การประเมินและนิเทศ แบบประเมินและแบบนิเทศติดตาม
ติดตาม

- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
- ผลงานนักเรียน ผล
การแขงทักษะทาง
วิชาการ
-ผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบระดับชาติ
- ผลจากการ
ประเมินความพึง
พอใจการารวม
กิจกรรมและ
โครงการ
การประเมิน

แบบทดสอบ
แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนไดรับการสนับสนุนรายการหนั งสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางทั่วถึง และเทาเทียม
2. นักเรียนมีความพร อมที่จ ะเรียน เนื่องจากไดรับการสนับสนุนหนังสื ออุปกรณ์การเรียน และ
เครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน
3. สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองสมรรถนะ
ของผูเรียน และสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทุกขอ
4. ผูปกครองนักเรียนไดรับการบรรเทาภาระคาครองชีพ ในการสงบุตรหลานเขาเรียน พึงพอใจ
การดาเนินงานตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีของโรงเรียน

ลงชื่อ..............................................ผู เสนอโครงการ
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ

ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ
1. ชื่อโครงการพัฒนาโรงเรียนในฝันสูมาตรฐานสากล
2. ( / ) กลุ่ม/งาน วิชาการ
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 1.1-1.2,1.4-1.6
กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ขอที่ 1,2,3 และ 4
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ขอที่ 1, 2, 3
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ประเด็นที่ 1.1 ขอที่ 1, 2, 3, 4, 5
ประเด็นที่ 1.2 ขอที่ 1
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.1
ขอที่ 6
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 3.1
ขอที่ 1, 2
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1, 2
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ส านั กงานคณะกรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน ไดรับ มอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให เป็ น
หนวยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย “หนึ่งอาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน” ไปสูการปฏิบัติอยางเป็นรูปธรรม
และสอดคลองกับเจตนารมณ์ของโครงการและเพื่อใหการดาเนินงานตามนโยบายเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ
สงผลตอคุณภาพโรงเรียนและผูเรียนเป็นสาคัญ การสรางโรงเรียนในฝันใหกระจายอยูทุกอาเภอเป็นจุดเริ่มตน
ของการปฏิบัติจริงถือเป็นสวนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาเป็นเครื่องมือที่สงเสริมใหเด็กไทยที่ขาดโอกาสให
ไดรับการพัฒนาคุณภาพ ในโรงเรียนดีมีคุณภาพไดรับมาตรฐานใกลบาน เป็นการขับเคลื่อนพลังปัญญา พลัง
ประสบการณ์ เขาสูโรงเรียนเพื่อใหสามารถเป็นโรงเรียนที่เติมฝันใหคนในชนบทหรือมีรายไดนอยทุกคน ไดรับ
โอกาสเสมอภาคกันในการใหบุตรหลานเติบโตขึ้นมามีการศึกษาที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการงานอาชีพที่ดี
เพื่อใหสนองตอนโยบาย และสานตอเจตนารมณ์ของโครงการ “หนึ่งอาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ”
โรงเรี ย นสิ ง หพาหุ “ประสานมิ ต รอุ ป ถั ม ภ์ ” จึ ง ได ด าเนิ น การจั ด ท าโครงการพั ฒ นาโรงเรี ย นในฝั น สู
มาตรฐานสากลขึ้น เพื่อมุงพัฒนาโรงเรียนใหเป็นโรงเรียนดีใกลบา น เป็นตนแบบของการปฏิรูปการศึกษา ใน
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ครูและบุคลากร การบริหารจัดการ และโรงเรียนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน คุณภาพวิชาการและผลงานของโรงเรียนในฝัน
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่เนนกลยุทธ์และตอบโจทย์กิจกรรมของโครงการโรงเรียนในฝัน
4. เพื่อพัฒนาและตอยอดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. เพื่อคงสภาพความยั่งยืนของโรงเรียนในฝัน
6. เพื่อใหครู ผูบริหาร และสถานศึกษา มีและจัดทานวัตกรรม/ผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือBest
Practices
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ผูบริหาร ครูและบุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”
ทุกคน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนที่เขารวมโครงการฯ ทุกคน ไดรับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการจัดกิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น
2. ผู บ ริ ห าร ครู และบุคลากรที่เ ขารว มโครงการฯ ทุก คน ได รับการพั ฒ นาคุณ ภาพทาง
วิชาการและการจัดกิจกรรมตางๆ ทุกกิจกรรม
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 1. ผูบริหารทาความเขาใจ และชี้แจง
(Plan)
คณะครูใหทราบโครงการฯ
2.
1. ประชุมคณะกรรมการฝุายบริหาร
ดาเนินการ
และผูเกีย่ วของ
(Do)
2. จัดทาแผนเพื่อขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการกิจกรรมตาม
กาหนดการ/กิจกรรมในโครงการ

ระยะเวลา
งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
ต.ค. 62
ผูบริหาร
ส.ค. 62 –
ส.ค. 63

กลุมบริหาร
วิชาการ และ
คณะครูที่เกี่ยวของ

6. วิธีดาเนินการ (ตอ)
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
3.
1. แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
ก.ย. 63
กลุม บริหาร
ตรวจสอบ 2. สังเกตการณ์การเขารวมกิจกรรม
วิชาการ และ
(Check) 3. สรุปผลการประเมินกิจกรรม
คณะครูที่เกี่ยวของ
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม
4.
1. นาขอมูลจากการทากิจกรรมมา
ก.ย. 62
กลุมบริหาร
ประเมินผล
ประชุมปรึกษาหาแนวทางแกไข
วิชาการ และ
และ
พัฒนางานตอไป
คณะครูที่เกี่ยวของ
รายงาน 2. จัดเตรียมทาแผนงานและ
(Action)
โครงการฯ ในปีการศึกษาตอไป
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนในฝันสูมาตรฐานสากล
กลุ่มบริหารวิชาการ
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
1 งบประมาณทั้งสิ้น 30,000บาท จาก สพม.5
15,150
15,150
รวมเป็นเงิน
15,150

ลงชื่อ.................................................ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ
7. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

คาวัสดุ
ค่าใช้สอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน

15,150

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุมบริหารวิชาการ
10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ความพึงพอใจของนักเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
O-NET สูงขึ้น
3. ครู ผูบริหาร และโรงเรียนมี
นวัตกรรม/ผลงานปฏิบัติที่เป็น
เลิศ หรือBest Practices

วิธีการประเมิน
สังเกต
ผลสอบ

เครื่องมือประเมิน
- แบบประเมิน
- ขอสอบ

สอบถาม

- ผลงานนวัตกรรม/ Best Practices

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผูเรียน ครูและบุคลากร ผูบริหารมีคุณภาพวิชาการและผลงานของโรงเรียนในฝัน
2. คุณภาพของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่เนนกลยุทธ์และตอบโจทย์กิจกรรมของโครงการโรงเรียนในฝัน
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น
5. โรงเรียนเป็นโรงเรียนในฝันที่มีความยั่งยืน
6. ครู ผูบริหาร และสถานศึกษา มีนวัตกรรม หรือ Best Practices

ลงชื่อ................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ

ลงชื่อ...................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ
1. ชื่อโครงการ พัฒนาการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ
2. ( / ) กลุ่ม/งาน วิชาการ
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 1, 2
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ขอที่ 2, 3, 4
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ประเด็นที่ 1
ขอที่ 1, 2, 3, 4, 5
ประเด็นที่ 2
ขอที่ 1, 2, 3, 4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 1, 2, 3, 6
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 1, 2, 3, 4, 5
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1, 2, 3
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กลุมบริหารงานวิชาการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” มีนโยบายมุงใหกลุมสาระการ
เรียนรูทุกกลุมสาระ จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม สงเสริม
ใหเขารวมกิจกรรมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สงเสริมใหนักเรียนบาเพ็ญประโยชน์ตอสังคม มีศักยภาพดาน
การอาน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ มุงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู อยูใน
ระดับดี ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีผลการทดสอบระดับชาติทุกกลุมสาระอยูในระดับดี กลุมบริหารงาน
วิชาการจึงเห็นควรดาเนินการนิเทศติดตามการบริหารจัดการในชั้นเรียน การพัฒนาการเรียนการสอนอิง
มาตรฐาน การพัฒนาการอานคิดวิเคราะห์เขียนของผูเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน จัด
กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการและพัฒนาบุคลากรครูใหมีความสามารถในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียน
การสอนใหไดมาตรฐาน เพื่อสงเสริมนักเรียนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามนโยบายของโรงเรียนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นตอไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 ผูเรียนผานคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีจิตสาธารณะ อาสาพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์
2.2 ผูเรียนมีทักษะในการอาน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความในระดับดี และดีเยี่ยม
2.3 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูระดับดีทุกกลุมสาระการเรียนรู
2.4 ผูเรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติอยูในระดับดี
2.5 เพื่อเพิ่มศักยภาพครู องค์กรตามโครงสราง การบริหารงานใหเป็นองค์กรแหงการเรียนรู
2.6 เพื่อพัฒนางานวิชาการสูระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ผูเรียนผานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
และมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงทุกคน และมีจิตสาธารณะ อาสาพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์
รอยละ 100
2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอยละ 76 อยูในระดับดี
3. ผูเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 90 ขึ้นไป
4. ผูเรียนที่ผานการอาน คิด วิเคราะห์ และเขียน รอยละ 90 ขึ้นไป
5. ผูเรียนที่มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) รอยละ 95 ขึ้นไป
6. คาเฉลี่ยผลการเรียนระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้น
7. ผูเรียนที่ไดรับรางวัล รอยละ 75 ขึ้นไป ของผูเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการทุกกลุมสาระการ
เรียนรู
8. ผูเรียนที่มีความพึงพอใจตอแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาระดับมากขึ้นไป รอยละ
85 ขึ้นไป
9. ผูเรียนที่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความรวบยอด คิดอยางเป็นระบบและมีความคิดแบบ
องค์รวม รอยละ 80 ขึ้นไป
10. ครูที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพรอยละ 95 ขึ้นไป
11. รอยละ 95 ขึ้นไปของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน
12. ครูที่มีรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเนนผูเรียน
เป็นสาคัญ รอยละ 90 ขึ้นไป
13. ครูที่มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู และนาผลไปใชพัฒนาผูเรียนรอยละ 95 ขึ้นไป
14. ผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมและพัฒนาสิ่งแวดลอมพัฒนาสถานศึกษาและทองถิ่น รอยละ 95 ขึ้นไป
15. ผูเรียนที่มีความสนใจเขารวม กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา ทั้งในและนอกหลักสูตรรอยละ 90 ขึ้น
ไป

16. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
ทั้งใน และนอกหลักสูตร รอยละ 90 ขึ้นไป
17. ครูที่มีศักยภาพในการใชเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาการเรียนรูระดับมากขึ้นไป รอยละ 90 ขึ้นไป
18. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ผานเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานที่กาหนด
19. จานวนผูเรียนที่ไดรับการสอนเสริมทุกกลุมสาระการเรียนรู คิดเป็นรอยละ 100
20. ผูเรียนที่มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) รอยละ 95 ขึ้นไป
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
และมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงทุกคน
2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีของแตละวิชา และทุกกลุมสาระการเรียนรู รอยละ 76
ขึ้นไป มีคุณภาพตามจุดเนน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. ผูเรียนมีศักยภาพดานการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความรู ไดมาตรฐานสากล
4. ผูเรียนมีผลการสอบรวบยอดระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น
5. เพิ่มศักยภาพครู องค์กรตามโครงสราง การบริหารงานใหเป็นองค์กรแหงการเรียนรู
6. พัฒนางานวิชาการสูระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ผานเกณฑ์การ
ประเมินในระดับดี และดีมากทุกมาตรฐาน
7. ผูเรียนไดรับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพดานตาง ๆ ใน 8 กลุมสาระการเรียนรู อยางเพียงพอ
และเหมาะสม
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 1. ประชุมคณะกรรมบริหารวิชาการ
(Plan)
ทุกทานวางแผนงานและประเมิน
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ
2563
2. มอบหมายความรับผิดชอบการ
เขียนงบประมาณ
3. ดาเนินการตามรายละเอียดของแต
ละกิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ/ ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
ส.ค. 62
กลุม งานวิชาการ

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสานักงานกลุม
(Do)
บริหารงานวิชาการ
กิจกรรมที่ 2 งานทะเบียนวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียนรู
กิจกรรมที่ 3 รับนักเรียนและทะเบียน
นักเรียน
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาหลักสูตร

ระยะเวลา งบประมาณ/ ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1 ต.ค. 62 5,955
นางสาววราภรณ์
30 ก.ย. 63
ทรงเจริญ
1 ต.ค. 62 30 ก.ย. 63

41,390

นางสาวสุมนพัสร์
ปูองกัน

1 ต.ค. 62 30 ก.ย. 63
1 ต.ค. 62 30 ก.ย. 63
1 ต.ค. 62 30 ก.ย. 63

4,000

1 ต.ค. 62 30 ก.ย. 63

20,000

กิจกรรมที่ 7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
O-NET
กิจกรรมที่ 8 สงเสริมความเป็นเลิศ

1 ต.ค. 62 30 ก.ย. 63

2,450

1 ต.ค. 62 30 ก.ย. 63

60,000

กิจกรรมที่ 9 พัฒนาแหลงเรียนรูและ
หองสมุด
กิจกรรมที่ 10 พัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
กิจกรรมที่ 11 นิเทศการศึกษา

1 ต.ค. 62 30 ก.ย. 63

5,000

1 ต.ค. 62 30 ก.ย. 63

240

นางสาวสุกัญญา
เอมพันธุ์
นางสาวอัจฉรา
วรรณ กองสุผล
นางสาวคณิตา
จันทวงษ์
นางสาวอัจฉรา
วรรณ
กองสุผล
นางสาวสุมนพัสร์
ปูองกัน
นางสาวสุมนพัสร์
ปูองกัน
นางสาววราภรณ์
ทรงเจริญ
นายอัศวิน
บุญแยมวงษ์

1 ต.ค. 62 30 ก.ย. 63

1,525

กิจกรรมที่ 5 วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
กิจกรรมที่ 6 พัฒนากระบวนการ
เรียนรู

1,095
1,000

นางสาวสุมนพัสร์
ปูองกัน

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

3.
- แบบประเมินประเมินคุณลักษณะ
ตรวจสอบ อันพึงประสงค์
(Check) - แบบประเมินกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
- แบบประเมิน ทักษะการอาน คิด
วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ผลการทดสอบวัดผลระดับชาติ
- ผลการแขงขันระดับตาง ๆ ของ
นักเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบประเมินผลผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
4.
- สถิติการประเมินกิจกรรมแตละ
ประเมินผล กิจกรรม
และ
- สรุปรายงานโครงการ
รายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1 ส.ค. 63 –
กลุม งานวิชาการ
30 ก.ย. 63

1 ส.ค. 63 –
30 ก.ย. 63

-

กลุมงานวิชาการ

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
ที่
1.
2
3
4

ชื่อกิจกรรมที่ 1 พัฒนาสานักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
กระดาษ A4 Double A 80g
5 รีม
105
หมึกเครื่องพิมพ์ Canon G2000
8 ขวด
390
(ดา,แดง,น้าเงิน,เหลือง)
แฟูมปกหนังตราชาง 3" 120F A4
3 อัน
95
คาซอมบารุงอุปกรณ์สานักงาน
1
2,000
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
550
3,120
285
2,000
5,955

ลงชื่อ..............................................ผู รับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ)
ตาแหนง ครู

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

ชื่อกิจกรรมที่ 2 งานทะเบียนวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้
รายการ
จานวนหนวย
ราคาตอหนวย
รวมเป็นเงิน
กระดาษถายเอกสาร A4 Double A 80g
10 รีม
105
1,050
กระดาษถายเอกสาร A4 70g
250 รีม
95
23,750
กระดาษทาปก A4
150g( สีฟูา สีชมพู)
4 หอ
125
500
กระดาษโฟโต A4150g
2 หอ
150
300
หมึกHP LaserJet (78A)
2 กลอง
3000
6000
ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10(กลองใหญ)
2 กลอง
150
300
กระดาษการ์ดขาว A4 180g
5 หอ
95
475
กระดาษคาตอบ 60 ขอ
50 หอ
18
900
กระดาษ ต2ก
20 หอ
65
1300
คลิปหนีบดา เบอร์ 108
2 กลอง
80
160
คลิปหนีบดา เบอร์ 109
2 กลอง
60
120
คลิปหนีบดา เบอร์ 110
2 กลอง
50
100
ลวดเสียบกระดาษ
เบอร์ 1
1 กระปุกใหญ
150
150
ปากกาหมึกซืม ขนาด 0.5(ดา)
4 ดาม
30
120
กาวแทง UHU
3 แทง
65
195

ที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อกิจกรรมที่ 2 งานทะเบียนวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้ (ต่อ)
รายการ
จานวนหนวย
ราคาตอหนวย
รวมเป็นเงิน
กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์
1 กระปุก
55
55
ซองขาวครุฑ
3 มัด
40
120
ซองน้าตาล ขยายขาง A4
1 มัด
195
195
สติ๊กเกอร์ใส A4
2 หอ
175
350
สติ๊กเกอร์ขาวดาน
A4
2 หอ
125
250
ซองพลาสติกใส ขนาด A4
2 หอ
175
350
แสตมป
50 ดวง
3
150
ตะกราพลาสติก
12 อัน
45
540
เชือกฝูาย(ขาวแดง)
10 มวน
24
240
ซองพลาสติก แบบมีฝาปิดขนาด F4 ขยายขาง
80 ซอง
29
2320
ถายเอกสาร ปพ.1
1
2,000
2,000
รวมเป็นเงิน
41,390
ลงชื่อ..............................................ผู รับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ

ที่
1.
2
3
4
5

ชื่อกิจกรรมที่ 3 รับนักเรียนและทะเบียนนักเรียน
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
กระดาษถายเอกสาร A4 70g
10 รีม
95
กระดาษทาปก A4
150g( สีฟูา สีชมพู)
4 หอ
125
ลวดเสียบกระดาษ
เบอร์ 1
1 กระปุกใหญ
160
ตะแกรงใสเอกสาร
2 อัน
145
หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Canon mp280
7 ขวด
300
รวมเป็นเงิน
ลงชื่อ..............................................ผู รับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์)
ตาแหนง
ครู

รวมเป็นเงิน
950
500
160
290
2,100
4,000

ที่
รายการ
1 กระดาษถายเอกสาร A4 70g
2 คลิปหนีบดา เบอร์ 109
3 คาถายเอกสาร/เขาเลม

ชื่อกิจกรรมที่ 4 พัฒนาหลักสูตร
จานวนหน่วย
5 รีม
2 กลอง
1 เลม
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
95
60
500

รวมเป็นเงิน
475
120
500
1,095

ลงชื่อ..............................................ผู รับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
ตาแหนง
ครู
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อกิจกรรมที่ 5 วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
กระดาษถายเอกสาร A4 70g
1 รีม
95
คลิปหนีบดา เบอร์ 109
1 กลอง
60
หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Canon mp280
2 ขวด
300
แฟูมปกหนังตราชาง 3" 120F A4
2 อัน
95
ลวดเสียบกระดาษ
เบอร์ 1
1 กระปุกเล็ก
55
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
95
60
600
190
55
1,000

ลงชื่อ..............................................ผู รับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวคณิตา จันทวงษ์)
ตาแหนง
ครู
ที่
1
2
3

ชื่อกิจกรรมที่ 6 พัฒนากระบวนการเรียนรู้
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
คาเอกสารประกอบฝึกอบรมพัฒนา
40
200
คาอาหาร 2 วัน( 2อาหาร +4 อาหารวาง)
40
240
คาตอบแทนวิทยาการ (ชม.ละ 600)
12
600
รวมเป็นเงิน
ลงชื่อ..............................................ผู รับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
ตาแหนง ครู

รวมเป็นเงิน
3,200
9,600
7,200
20,000

ชื่อกิจกรรมที่ 7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
1. กระดาษถายเอกสาร A4 Double A 70g
25 รีม
95
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
2,450
2,450

ลงชื่อ..............................................ผู รับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง ครู

ที่
รายการ
1 คาวัสดุอุปกรณ์ฝึกซอม
2 คาเดินทาง-ที่พัก
3 เบี้ยเลี้ยงผูรวมการแขงขัน

ชื่อกิจกรรมที่ 8 ส่งเสริมความเป็นเลิศ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
รวมเป็นเงิน

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

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ
ชื่อกิจกรรมที่ 9 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
1. กระดาษถายเอกสาร A4 Double A 80g
5 รีม
105
2 หนังสืออานเพิ่มเติม
2,450
รวมเป็นเงิน
ลงชื่อ..............................................ผู รับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ)
ตาแหนง ครู

รวมเป็นเงิน
550
4,450
5,000

ชื่อกิจกรรมที่ 10 พัฒนาสื่อและนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
1 ปากกาไวท์บอร์ด
12
20
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
240
240

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นายอัศวิน บุญแยมวงษ์ )
ตาแหนง ครู
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อกิจกรรมที่ 11 นิเทศการศึกษา
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
กระดาษถายเอกสาร A4 Double A 80g
5 รีม
105
กระดาษโฟโต A4150g
1 หอ
180
กระดาษการ์ดสี A4 สีชมพู /150 g
1 หอ
125
แฟูมปกหนังตราชาง 3" 120F A4
5 แฟูม
95
ตะแกรงใสเอกสาร
3 ชั้น
1 อัน
195
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
550
180
125
475
195
1,525

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ
7.งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

คาวัสดุ
คาใชสอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุมบริหารวิชาการ

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

142,655

10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. รอยละของผูเรียนที่ผานการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับดีและดีเยี่ยม
2. รอยละของผูเรียนที่ผานกิจกรรม
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
3. รอยละผูเรียนที่ผานการประเมิน
ทักษะการอาน คิด วิเคราะห์
และเขียนสื่อความ
4. รอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยูระดับดี
5. รอยละของผูเรียนมีผลการ
ทดสอบรวบยอดระดับชาติอยู
ในระดับดี
6. กลุมสาระการเรียนรูทุกกลุม
สาระมีการจัดแขงขันทักษะ
วิชาการทั้งในโรงเรียนและ
รวมกับหนวยงานอื่น ๆ

วิธีการประเมิน
ครูประจาวิชา
ประเมินตามเกณฑ์

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมิน

ครูที่ปรึกษาประเมิน แบบประเมิน
ตามเกณฑ์
ครูประจาวิชา
ประเมินตามเกณฑ์

แบบประเมิน

ครูประจาวิชา
ประเมินตามเกณฑ์
การทดสอบ o-net
ของนักเรียน ม.3
และ ม.6
ดูจากผลการแขงขัน
ระดับตาง ๆ ของ
นักเรียนจากกลุม
สาระการเรียนรูทุก
กลุม
สาระการเรียนรู
7. นักเรียนที่เขาแขงขันทักษะ
ดูจากผลการแขงขัน
ทางวิชาการมีผลการแขงขัน
ระดับ ตาง ๆ ของ
ชนะระดับจังหวัด ระดับเขต
นักเรียนจากกลุม
และระดับประเทศ
สาระการเรียนรูทุก
กลุม
สาระการเรียนรู
8. กิจกรรมหองสมุดมีชีวิต/ กิจกรรม วัดจากการ
8 กลุมสาระการเรียนรู
ประเมินผล

แบบทดสอบ
การทดสอบo-net

รายงานสรุปผลการแขงขันของกลุม
สาระการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู

รายงานสรุปผลการแขงขันของกลุม
สาระการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู

รายงานผล

10. การติดตามประเมินผล (ตอ)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9. ผลการประเมินคุณภาภายใน
สถานศึกษาที่ผานเกณฑ์การ
ประเมินตามมาตรฐานที่กาหนด

วิธีการประเมิน
ประเมินผลตามมาตรฐานและ
ประเด็นการพิจารณาที่กาหนด
เกณฑ์มาตรฐานไว

เครื่องมือประเมิน
- แบบประเมิน
- แบบฟอร์มการกรอกขอมูล
สารสนเทศ

10. นักเรียนไดประสบการณ์ตรง วัดจากความพึงพอใจ
รายงานสรุปผลการจัดงาน
จากแหลงเรียนรูภายนอก
สถานศึกษามากกวา รอยละ 95
11. มีรายงานการประเมินจากกลุม รวบรวมรายงานการประเมินจาก สรุปรายงานตาง ๆ
สาระการเรียนรู
กลุม สาระการเรียนรู
12. มีการประเมินกิจกรรมตาม
โครงการ

รวบรวมรายงานการประเมินจาก สรุปรายงานตาง ๆ
กลุมสาระการเรียนรู

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
และมีสุขภาพ อนามัยสมบูรณ์แข็งแรงทุกคน
11.2 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีของแตละวิชา และทุกกลุมสาระการเรียนรู รอยละ 76
ขึ้นไปมีคุณภาพตามจุดเนน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
11.3 ผูเรียนมีศักยภาพดานการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความรู ไดมาตรฐานสากล
11.4 ผูเรียนมีผลการสอบรวบยอดระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น
11.5 เพิ่มศักยภาพครู องค์กรตามโครงสราง การบริหารงานใหเป็นองค์กรแหงการเรียนรู
11.6 พัฒนางานวิชาการสูระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ผานเกณฑ์การ
ประเมินในระดับดี และดีมากทุกมาตรฐาน
11.7 ผูเรียนไดรับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพดานตาง ๆ ใน 8 กลุมสาระการเรียนรู อยางเพียงพอ
และเหมาะสม
ลงชื่อ.......................................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ
ลงชื่อ......................................................................ผูอ นุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ
1. ชื่อโครงการหองเรียนพิเศษ
2. ( / ) กลุ่ม/งาน วิชาการ
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 1,2
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ขอที่ 2,3
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ประเด็นที่ 1.1 ขอที่ 1, 2, 3, 4, 5
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.1
ขอที่ 2, 3
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 3.1
ขอที่ 1, 2
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ปัจ จุบั นวิทยาการทางดานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาตางประเทศมีความ
เจริญกาวหนาขึ้นเป็นลาดับโดยเฉพาะการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1 – ม.6) ซึ่งสาขาวิชานี้
จัดเป็นพื้นฐานของการศึกษาทุกแขนงในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึ กษาปี
ที่ 4-6 ซึ่งเป็นชั้นที่เป็นจุดเชื่อมตอของพัฒนาเด็กสูวัยแหงการเรียนรู และศึกษาตอ เพื่อตัดสินอนาคตในการ
เรียนตอในระดับที่สูงขึ้น และเป็นระดับที่คนพบความสามารถ ความถนัดของตนเอง แตปัญหาทางดานการ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ ในประเทศไทย ตั้งแต
อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นประสบปัญหามาโดยตลอด
โรงเรี ย นสิ งหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” โดยทานผู อานวยการจึงมีนโยบายในการแกปัญหา
ดังกลาวโดยการเปิดหองเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาตางประเทศขึ้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ โดยเปิดรับ
สมัครนักเรียนรุนแรกในปีการศึกษา 2560 จานวน 2 หองเรียน ประกอบดวย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวน 1 หอง และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 1 หอง ปีการศึกษา 2561 จานวน 1 หองเรียน

ประกอบด ว ย ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 จ านวน 1 ห อ ง ปี ก ารศึ ก ษา 2562 จ านวน 1 ห อ งเรี ย น
ประกอบดวย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1 ห อง และในปีการศึกษา 2562 จานวน 2 หองเรียน
ประกอบดวย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1 หอง และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 1 หอง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพดาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ
2.2. เพื่อใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองใหเป็นบุคคลแหงการเรียนรู สามารถคิดวิเคราะห์ และ
แกปัญหาได
2.3 พัฒนาศักยภาพทางความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นประโยชน์ตอการ
ตัดสินใจในการศึกษาตอ หรือการประกอบอาชีพ และสามารถนาความรูที่ไดรับไปประยุกต์ใช
ในชีวิตประจาวันได
2.4 เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

1. ปีการศึกษา 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1 หองเรียน
2. ปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1 หอง และ 4 จานวน 1 หอง
3.2 ด้านคุณภาพ

นักเรียนมีความรู ความสารถ และพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศ มีศักยภาพทางความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ อยางเป็นประโยชน์ตอการ
ตัดสินใจในการศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพ และสามารถนาความรูที่ไดรับไปประยุกต์ใชในชีวิตประจาวันได
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 1. ประชุมฝุายวิชาการ และ
(Plan) ผูเกี่ยวของ เพื่อวางแผนการ
ดาเนินงาน
2. ผูบริหารทาความเขาใจ และชี้แจง

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

6. วิธีดาเนินการ (ต่อ)
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

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

คณะครูใหทราบโครงการฯ
2.
1. ผูรับผิดชอบโครงการชี้แจง
ตลอดปี
ดาเนินการ แนวทางปฏิบัติแกคณะครู
การศึกษา
(Do)
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน
- สอนเสริมใน 4 กลุมสาระฯหลัก
(ม.1) และ 5 กลุมสาระฯหลัก
(ม.4)
- ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู
- คายวิชาการ
- สอนเสริมวิชาคอมพิวเตอร์/
ภาษาตางประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)
3.
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม
ตลอดปี
ตรวจสอบ - สังเกตการณ์การเขารวมกิจกรรม
การศึกษา
(Check) - สรุปผลการประเมินกิจกรรม
- รายงานผลการจัดกิจกรรม
4.
- ผูบริหารและคณะครูรวมกัน
ภาคเรียนที่ 1
ประเมินผล ประชุม หลังเสร็จสินโครงการ
ก.ย. 62
และ
(AAR)
ภาคเรียนที่ 2
รายงาน - นาขอมูลจากการทากิจกรรมมา
มี.ค. 62
(Action) ประชุม
- จัดเตรียมทาแผนงาน และ
โครงการฯ ในปีการศึกษาตอไป

2,000

- นางสาวสุมนพัสร์
ปูองกัน
- กลุมบริหาร
วิชาการ
- คณะครู
- นักเรียน

19,000
45,000

ผูบริหาร และ
คณะครู

นางสาวสุมนพัสร์
ปูองกัน

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการหองเรียนพิเศษ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 สอนเสริมใน 4 กลุ่มสาระฯ หลัก (ม.1) และ 5 กลุ่มสาระฯ หลัก (ม.4)
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
1 กระดาษ A4
20
100
2,000
รวมเป็นเงิน
2,000
ลงชื่อ..............................................ผู รับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ
ที่
1
2
3
4

กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
รายการ
จานวนหน่วย
คาจางเหมารถ
1
คาอาหารกลางวัน 60 คน x 80 บาท
คาอาหารวาง 60 คน x 80 บาท
คาเอกสาร
60
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
10,000

10

ลงชื่อ..............................................ผู รับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ

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

ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรมที่ 3 ค่ายวิชาการ (บูรณาการวิทยาสาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ)
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
คาตอบแทนวิทยากร (เหมารวม)
10,000
10,000
คาจางเหมารถ
1
20,000
20,000
คาอาหารกลางวัน 60 คน x 80 บาท
4,800
คาอาหารวาง 60 คน x 80 บาท
3,600
คาเอกสาร
60
100
6,000
คาวัสดุอื่นๆ ที่ใชในการจัดกิจกรรม
1,000
รวมเป็นเงิน
45,400
ลงชื่อ..............................................ผู รับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ

7. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

คาวัสดุ
คาใชสอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุมบริหารวิชาการ

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

66,400

10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.

นักเรียนมีความรู ความสามารถ และ
พัฒนาศักยภาพดาน วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2. เพื่อพัฒนา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศใหสูงขึ้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

สังเกต

แบบประเมิน

วิธีการประเมิน
ผลสอบ

เครื่องมือประเมิน
ขอสอบ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2.1 นักเรียนมีความรู ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพดาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และภาษาตางประเทศ
2.2. เพื่อพัฒนา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศใหสูงขึ้น

ลงชื่อ..............................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ

ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน
1. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2. ( ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ ………………1,2……………………. กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน
ขอที่ ………………………….
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ ขอที่ …………………………………………………….
( / ) สพม. ขอที่ ..........................1,4..................................
( / ) มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินภายนอก
ดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานที่ ……1... ตัวบงชี้ที่ ……………2, 3, 4..……….
มาตรฐานที่ ………… ตัวบงชีท้ ี่ ………………………………….
มาตรฐานที่ ……….. ตัวบงชี้ที่ ………………………………….
มาตรฐานที่ ………… ตัวบงชีท้ ี่ ………………………………….
ดานการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ ………… ตัวบงชี้ที่ ………………………………….
มาตรฐานที่ ………… ตัวบงชีท้ ี่ ………………………………….
ดานการสรางสังคม ฯ มาตรฐานที่ ………… ตัวบงชี้ที่ ………………………………….
5. ลักษณะโครงการ ( ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเป็นสถานที่ในการผลิตพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติ เป็นแหลงการเรียนรู พัฒนาทางดาน
สติปัญญา ทางดานรางกาย ทางดานอารมณ์ และทางดานสังคม ในสังคมปัจจุบันมีความเจริญและพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีมากมาย การพัฒนาดานจิตใจ คุณธรรมและจริยธรรมยังมีนอย ดังนั้น โรงเรียนจึงได
จัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
และกิจกรรมแนะแนว เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดกับนักเรียน นักเรียนสามารถเรียนรูใน
โรงเรียนไดอยางมีความสุข เมื่อนั กเรียนมีคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแลว จะทาใหผลการเรียนดีขึ้น
และบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาแหงชาติที่วานักเรียนเป็นผูที่ดี เกง มีสุข และดารงชีวิตใน
สังคมไดอยางมีความสุข เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหนักเรียนเกิดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง
2. เพื่อสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ

3. เพื่อสงเสริมพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
4. เพื่อสงเสริมศักยภาพและความคิดสรางสรรค์
5. เพื่อปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและดารงชีวิต
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. นักเรียนรอยละ 100 เขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2. นักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 มีทักษะในการทางาน และสามารถทางานรวมกับผูอื่นได
3.2 ด้านคุณภาพ
1. นั กเรีย นมีความรู มีความคิดริ เริ่มสรางสรรค์ มีความรับผิ ดชอบ มีความสามัคคีและ
สามารถทางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
2. นักเรียนความรูพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และสามารถดารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
7. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 4. ประชุมคณะกรรมทุกทานวางแผน
(Plan) งานและประเมินแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 256๒
5. มอบหมายความรับผิดชอบการเขียน
งบประมาณ
3. ดาเนินการตามรายละเอียดของแต
ละกิจกรรม
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 แตงตั้งครูที่ปรึกษา
(Do
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแนะแนว

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1 ต.ค. 62 –
นางสาวสุกัญญา
30 ก.ย. 63
เอมพันธุ์

1 ต.ค. 62 –
30 ก.ย. 63
1 ต.ค. 62 –
30 ก.ย. 63

200
200

นางสาวสุกัญญา
เอมพันธุ์
นางสาวสุกัญญา
เอมพันธุ์

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมชุมนุม
1 ต.ค. 62 –
1,200
นางสาวสุกัญญา
30 ก.ย. 63
เอมพันธุ์
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
1 ต.ค. 62 –
200
นางสาวสุกัญญา
สาธารณประโยชน์
30 ก.ย. 63
เอมพันธุ์
กิจกรรมที่ 5 การเขาคายพักแรมลูกเสือ 1 ต.ค. 62 –
กิจการนักเรียน
เนตรนารี
30 ก.ย. 63
3.
1. ตรวจสอบการดาเนินงานให เป็นไป 1 ต.ค. 62 –
นางสาวสุกัญญา
ตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่กาหนด
30 ก.ย. 63
เอมพันธุ์
(Check) 2. ตรวจสอบการดาเนินงานให เป็นไป
ตามเปูาหมายทีว่ างไว
3. ติดตามตรวจสอบโดยใชแบบประเมิน
ที่ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละบรรลุ
เปูาหมาย
4. ถ า มี ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคให เ ตรี ย ม
ดาเนินการแกไข
4.
1. สถิติการประเมินกิจกรรมแตละ
1 ต.ค. 62 –
200
นางสาวสุกัญญา
ประเมินผล กิจกรรม
30 ก.ย. 63
เอมพันธุ์
และ
2. สรุปรายงานโครงการ
และกิจการ
รายงาน
นักเรียน
(Action)
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน
ชื่อกิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2563
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
1 คาเอกสาร
200
รวมเป็นเงิน
200
ลงชื่อ..............................................ผู รับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์)
ตาแหนง ครู

ที่
1 คาเอกสาร
รวมเป็นเงิน

ชื่อกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแนะแนว
ภาคเรียนที่ 1/2563
รายการ
จานวนหน่วย

ราคาต่อหน่วย

รวมเป็นเงิน
200
200

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์)
ตาแหนง ครู

ที่
1 คาเอกสาร
2. แฟูมใสเอกสาร
รวมเป็นเงิน

รายการ

ชื่อกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมชุมนุม
ภาคเรียนที่ 1/2563
จานวนหน่วย
20

ราคาต่อหน่วย
50

ลงชื่อ..............................................ผู รับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์)
ตาแหนง ครู

รวมเป็นเงิน
200
1,000
1,200

ชื่อกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ภาคเรียนที่ 1/2563
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย

ที่
1 คาเอกสาร
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
200
200

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์)
ตาแหนง ครู
ชื่อกิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1/2563
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย

ที่
1 คาเอกสาร
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
200
200

ลงชื่อ..............................................ผู รับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์)
ตาแหนง ครู
8. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

คาวัสดุ
คาใชสอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์
10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

11. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมพัฒนา นักเรียนรอยละ 100 เขารวมกิจกรรม
ผูเรียน
พัฒนาผูเรียน
2. นักเรียนมีความรู มีความคิดริเริ่ม
นักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ผาน
สรางสรรค์ มีความรับผิดชอบ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มีความสามัคคีและสามารถทางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
๓. นักเรียนความรูพื้นฐานในการ
นักเรียนรอยละ 90 มีความสุข
ประกอบอาชีพ และสามารถดารงชีวิตอยู มีทักษะในการดาเนินชีวิต และ
ในสังคมไดอยางมีความสุข
สามารถดารงตนอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข

เครื่องมือประเมิน
สมุดประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สมุดประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

การสังเกต
การสัมภาษณ์
แบบประเมินความพึง
พอใจ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง
2. นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมูคณะ
3. นักเรียนไดรับการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
4. นักเรียนไดรับการสงเสริมศักยภาพและความคิดสรางสรรค์
5. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ

ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

กลุมสาระการเรียนรู

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
1.
2.
3.
4.

ชื่อโครงการ เสริมสรางและพัฒนาผูเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
( ) กลุม/งาน
( / ) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียนขอที่ 1
กลยุทธ์โรงเรียนในฝันขอที่ 2 , 3
สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ขอที่ 1,2,3
( / ) มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินภายใน/ภายนอก
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน
ประเด็นที่
1.1 ขอที่ 1, 2, 3, 4, 5,
ประเด็นที่
1.2 ขอที่ 1, 2, 3
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ขอที่ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
ขอที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.5
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง
( ) ใหม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
จากการจัดการศึกษาที่ผานมากระบวนการการพัฒนาผูเรียนโดยเนนใหผูเรียนเป็นศูนย์กลางนั้นยังมี
ปฏิบัตินอย ผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพดานภาษาของตนไมเต็มความสามารถ ผูเรียนมีทักษะ ทางภาษาไทย
นอยกวาที่ควร กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเห็นความสาคัญของวิชาภาษาไทยที่เป็นเอกลักษณ์ประจาชาติ
เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม อันกอใหเกิดเอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติ จึงมุงหวังใหผูเรียน
ใชภาษาไทยไดเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารการแสวงหาความรูตางๆตลอดจนการ
ประกอบธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุ ทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่กาหนดมาตรฐาน
การเรียนรู ตามเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน การวัดและประเมินผลที่สะทอนมาตรฐานการนา
หลักสูตรสูการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีศักยภาพบนพื้นฐานของความแตกตางระหวางบุคคล
เพื่อให ผู เรี ย น มีการคิดวิเคราะห์ คิดวิเคราะห์ คิดอยางสรางสรรค์ กลุ มสาระการเรียนรูภ าษาไทย จึ ง
จาเป็นตองจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดที่สอดคลองกับตัวชี้วัดและธรรมชาติวิชา โดยจัด
กิจกรรมการแขงขันทักษะทางภาษาไทย กิจกรรมที่ตองสืบคนทาโครงงาน ศึกษาแหลงเรียนรูภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา การแกปัญหาและตัดสินใจดวยตนเอง และจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ มี
มาตรฐานการศึกษาในระดับชาติหรือระดับสากล
เพื่อเพิ่มคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงจัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อสงเสริมนักเรียนใหมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ในระดับ ม.3,ม.6 สูงขึ้น โดยนานวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยใชในการเรียนการสอน
และใหนักเรียนไดรับประสบการณ์ตรง สรางบรรยากาศในการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนบูรณาการและ
เชื่อมโยงเนื้อหาวิชาภาษาไทยเขาสูอาเซียน เพื่อใหนักเรี ยนรูจักขอดีของอาเซียนและสามารถเผยแพรขอมูล
ตอไปได
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อใหผูเรียนมีความรัก ซาบซึ้ง อนุรักษ์ไทย และมีความสามารถในวิชาภาษาไทยสูงขึ้น
2.2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยใหสูงขึ้น
2.3 เพื่อพัฒนาผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการสอนตลอดจนสงเสริม
นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใช เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น
2.4 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีจิตสาธารณะสูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ผูเรียนมีความรัก ซาบซึ้ง อนุรักษ์ภาษาไทย และมีความสามารถในการใชภาษาไทยไดดีอยางนอย
รอยละ 85
2) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ในวิชาตางๆของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
อยางนอยรอยละ 80
3) ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบกิจกรรม
การเรียนการสอนอยางนอยรอยละ 85
4) ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (o-net) วิชาภาษาไทยทั้งระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยูในระดับ ดี
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผูเรียนมีความรัก ซาบซึ้งอนุรักษ์ภาษาไทย และมีความสามารถในการใชภาษาไทยไดดี
2) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยอยูในเกณฑ์ดีและดีมาก
3) ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบกิจกรรม
การเรียนการสอนอยูในระดับ ดี
4) ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (o-net) วิชาภาษาไทยทั้งระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยูในระดับ ดี

4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ
หองกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย , หองเรียนนักเรียน
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน
1.วางแผน
(Plan)

กิจกรรม/วิธีดาเนินการ

1. ประชุมวางแผนโครงการ
2. เขียนโครงการเสนออนุมัติ
3. กาหนดหนาที่รับผิดชอบ
2. ดาเนินงาน กิจกรรมที่ดาเนินการ
(Do)
กิ จ กรรมที่ 1 กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะ
นักเรียน และสงเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย
1.1 กิจกรรมวันสุนทรภู
1.2 กิจกรรมวันภาษาไทย
1.3 กิจกรรมสงเสริมความรู
ความสามารถดานทักษะการพูด การ
อาน การฟังและการเขียนภาษาไทย
1.4 กิจกรรมประกวดและแขงขัน
ทักษะทางวิชาการภายในและนอก
โรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
2.1 จัดทาสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช
ติว o-net
2.2 จัดสอนเสริม (ติว) นักเรียนชั้น
ม. 3 และ ม. 6
2.3 จัดสอนเสริมนักเรียนที่บกพรอง
ทางภาษาไทย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

งบประมาณ/
ทรัพยากร

เดือน ก.ย. 62

2,492

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่ม
งาน)
น.ส.ปรียานุช
พัฒนะ

น.ส.ปรี ย านุ ช
พัฒนะ

1 มิ.ย.62 –31
ก.ค.63
1 พ.ย.62 – 30
ก.ย. 63

1 ต.ค.62 – 30
ก.ย.63

น.ส.ปรี ย านุ ช
พัฒนะ

ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนินการ

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอน
3.1 จัดทาสื่อการเรียนการสอน
3.2 จัดซอมบารุงวัสดุ - ครุภัณฑ์
3.ตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกตองทุกขั้นตอนหลัง
(Check) การจัดทา
4.ประเมิน ผล -ประเมิน ติดตาม แกไข
และรายงาน -รายงาน
(Action)

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

งบประมาณ/
ทรัพยากร

1 ต.ค.62 – 30
ก.ย.63
1 ต.ค.62 – 30
ก.ย.63
3 0 มี . ค . 6 3
และ
30 ก.ย. 63

8,992

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่ม
งาน)

น.ส.ปรี ย านุ ช
พัฒนะ
น.ส.ปรี ย านุ ช
พัฒนะ
น.ส.ปรี ย านุ ช
พัฒนะ

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะนักเรียน และสงเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย
รายการที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
จานวนหนวย ราคาตอหนวย รวมเป็นเงิน
กระดาษ 100 ปอนด์ เอ. 4
1 หอ
340
340
กระดาษทาเกียรติบัตรมีกรอบแผนเล็ก
2 รีม
65
130
ชุดจัดบอร์ดสุนทรภู และบอร์ดวันภาษาไทย
2 ชุด
90
180
กระดาษโปสเตอร์ คละสี
2 โหล
96
192
คาเบี้ยเลี้ยงนักเรียนแขงขันศิลปหัตถกรรม
15 คน
50
750
คาเบี้ยเลี้ยงนักเรียนแขงขันทักษะภาษาไทย
10 คน
50
500
คารถพานักเรียนแขงขันทักษะภาษาไทย
1 คัน
400
400
รวมเป็นเงิน (สองพันสี่รอยเกาสิบสองบาทถวน)
2,492
ลงชื่อ ....................................................ผู รับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวปรียานุช พัฒนะ)

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 2/2562
รายการที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการ

จานวนหนวย ราคาตอหนวย รวมเป็นเงิน
กระดาษ เอ. 4
15 รีม
98
1,470
เทปกาว 2 หนาบางขนาดครึ่งนิ้ว
2 มวน
17
34
ดับเบิลคลิปขนาด 1 นิ้ว
2 โหล
24
48
ปากกาไวท์บอร์ด
10 ดาม
20
200
คาซอมบารุงปริ้นเตอร์
1 ครั้ง
500
500
กุญแจประตูหอง 132
1 อัน
120
120
รวมเป็นเงิน (หกพันสามรอยเจ็ดสิบสองบาทถวน)
2,372
ภาคเรียนที่ 1/2563

รายการที่
1.
2.
3.
4.
5.
6

รายการ
กระดาษ เอ. 4
ปากกาไวท์บอร์ด
หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Cannon
คาซอมบารุงริ้นเตอร์
กาวลาเท็กซ์
กระดาษโปสเตอร์แข็ง
รวมเป็นเงิน (สองพันหกรอยยี่สิบบาทถวน)

จานวนหนวย ราคาตอหนวย รวมเป็นเงิน
15 รีม
98
1,470
10 ดาม
20
200
2 ขวด
195
390
1 ครั้ง
500
500
2 ขวด
30
60
4 โหล
100
400
3,020

ลงชื่อ .....................................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวปรียานุช พัฒนะ)
7. งบประมาณ
รายการ
คาวัสดุ
คาใชสอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน

เงินอุดหนุน
6,234
6,234

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

รายได
สถานศึกษา
-

เงินอื่นๆ
(ระบุ)
-

รวมเป็นเงิน
6,234
400
1,250
7,884

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปรียานุช พัฒนะ
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. รอยละของครูสงเสริมความรูความสามารถตามความ
ถนัดเฉพาะดานใหนักเรียนไดคนควาหาความรูไดดวย
ตนเอง
2. รอยละของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
1. สังเกตการสอน
1. แบบสังเกตการสอน
2. สัมภาษณ์ครู/นักเรียน 2. แบบสัมภาษณ์
1. ประกวด
2. ประเมิน
3. สังเกตพฤติกรรม

1. แบบใหคะแนน
2. แบบประเมิน
3. แบบสังเกตพฤติกรรม

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผูเรียนมีความรัก ซาบซึ้ง อนุรักษ์ไทย และมีความสามารถในวิชาภาษาไทยสูงขึ้น
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น
3. ผูสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการสอนตลอดจนสงเสริม นาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเขามาใช เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น
4. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีจิตสาธารณะสูงขึ้น
ลงชื่อ ..................................... ผูเสนอโครงการ
(นางสาวปรียานุช พัฒนะ)
ตาแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ลงชื่อ............................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุม บริหารวิชาการ

ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ
1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
2. ( ) กลุ่ม/งาน ( √ ) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1,2
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ / สพม. ขอที่ 1
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่ 1 ขอที่ 2 , 5
ประเด็นทื่ 2 ขอที่ 1
ดานการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 4
ดานการสรางสังคม ฯ มาตรฐานที่ 3 ประเด็นที่ 1, 3 , 4
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1
5. ลักษณะโครงการ ( √ ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล (อธิบายหลักการ ความสาคัญ ที่มา และเหตุผล ควรมีการอางอิง เชน นโยบาย
หรือหลักวิชาการ)
กระบวนการจัดการเรียนรูเป็นกระบวนการที่สาคัญที่สุด เพื่อเสริมสราง พัฒนา ปลูกฝังใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์จามที่หลักสูตรตองการ และสอดคลองกับความตองการของ
สังคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม และบูรณาการระหวางกลุมสาระเรียนรู โดยมุงเนนให
นักเรียนมีสวนรวมลงมือปฏิบัติ สามารถหาคาตอบและแสวงหาความรูตางๆไดดวนตนเองอยางตอเนื่อง จึงจา
ทาใหการจัดการเรียนรูบ รรลุผลตามจุดมุงหมายที่ตองการ สามารถพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลไดตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของหลักสูตรที่กาหนด มาตรฐานการเรียนรูรูที่กาหนดไวในหลักสูตร เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจน อีกทั้งยังชวยใหเกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู และชวยแกปัญหาการเทียบโอนระหวางสถานศึกษา ดังนั้นจึงจาเป็นอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรอยางตอเนื่อง จึงตองมีการจัดซื้อและซอมแซมปรับปรุงอุปกรณ์ตางๆเพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรูใหกับผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นและทีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวบงชี้/หลักการและเหตุผล)
1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความพรอมในดานสื่อและอุปกรณ์
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับหลักสูตรแกรกลางสถานศึกษา
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จานวนที่ไดรับการพัฒนา)
1. ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ วางแผนการจัดการเรียนรูใหครอบคลุมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ รอยละ100
2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และไดศึกษาแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู
ภายในและภายนอกสถานศึกษา รอยละ 67 ขึ้นไป
3. ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลสอบระดับชาติ คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 3.5
4. ผูเรียนทุกคนไดใชสื่อ แบบฝึกและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู รอยละ 100
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์จัดการเรียนรูครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ผู เรี ย นมี ผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนกลุ มสาระการเรีย นรูวิ ช าคณิตศาสตร์สู ง ขึ้น และมี
การศึกษาแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานที่
3. ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลสอบระดับชาติ คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 3.5
4. ผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค์ ใฝุเรียนรู รักการอาน เขียน และศึกษาคนควาแสวงหา
ความรูไดดวยตัวเอง
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
6. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน 1.ประชุมบุคลากรในกลุมสาระการ
ครูกลุมสาระการ
(Plan) เรียนรูคณิตศาสตร์
ตุลาคม 2562
เรียนรู
2.เขียนโครงการ/กิจกรรม
คณิตศาสตร์
3.กาหนดครูรับผิดชอบโครงการ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1 ต.ค. 62
นางสาวศุภรัตน์
กิจกรรมที่ 1.พัฒนากลุมสาระการ
–
6,700
เพ็ชรทอง
เรียนรูคณิตศาสตร์
30 ก.ย. 63
2.
ดาเนินการ
(Do)
กิจกรรมที่ 2. พัฒนาทักษะนักเรียน

1 ต.ค. 62
–
30 ก.ย. 63

1,000

นางสาวหทัยชนก
แคอนันต์

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

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

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

1 ต.ค. 62
–
30 ก.ย. 63

-

ครูกลุมสาระการ
เรียนรู
คณิตศาสตร์

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร คณิตศาสตร์
ชื่อกิจกรรมที่ 1 พัฒนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
1 ซอมบารุงปริ้นเตอร์
1 เครื่อง
1,500
1,500
2 ปากกาไวบอร์ด
25 ดาม
20
500
3 กระดาษ A4
15 รีม
100
1,500
4 หมึกเติมปริ้นเตอร์
8 ขวด
150
1,200
5 หมึกเติมปากกาไวบอร์ด
12 ขวด
65
780
6 กระดาษสี
20 แผน
10
200
7 แผนความรู
20 แผน
15
300
8 กระดาษหอพัสดุ
10 แผน
10
100
9 ลูกแม็กเบอร์ 10
6 กลอง
10
60
10 กาวลาเทก
1 กระปุก
60
60

ที่
รายการ
11 กาวสองหนาแบบหนา
12 ลูกแมคใหญ
รวมเป็นเงิน

จานวนหน่วย
5 มวน
4 กลอง

ราคาต่อหน่วย
80
25

รวมเป็นเงิน
400
100
6,700

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
( นางสาวศุภรัตน์ เพ็ชรทอง )
ชื่อกิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะผูเรียน
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
1 หนังสือ A – Math
2
2 เบี้ย เอแม็ท
2
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
100
200

รวมเป็นเงิน
200
800
1,000

ลงชื่อ..............................................ผูร ับผิดชอบกิจกรรม
( นางสาวหทัยชนก แคอนันต์ )
7. งบประมาณ
รายการ
คาวัสดุ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

7,700

7,700

7,700

7,700

ค่าใช้สอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์

10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ครูจัดทาแผนการสอน รอยละ 100
ตรวจสอบจาก
แผนการเรียนรู
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอย คะแนนเฉลี่ยปลาย
ละ 67
ภาคเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 คะแนนผลการทอ
มีผลสอบระดับชาติคะแนนเฉลี่ย
สอบระดับชาติ
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.5

เครื่องมือประเมิน
-บันทึกขอความขอใชแผนการสอน
-แผนการสอน
แบบรายงานผลการเรียน
เครื่องมือประเมิน
แบบรายงานผลการสอบระดับชาติ

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความภาคภูมิใจ และมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร์และโรงเรียน
2. ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ
( นางสาวศุภรัตน์ เพ็ชรทอง )
ตาแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร์

ลงชื่อ................................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนางานกลุมบริหารวิชาการ

ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ
1. ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์
2. ( ) กลุ่ม/งาน ( / ) กลุ่มสาระ การเรียนรูวิทยาศาสตร์
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 1,2
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม.5 ขอที่ 1,2,3,4
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน
ประเด็นที่ 1.1 ขอที่ 1,2,3,4,5,6
ประเด็นที่ 1.2 ขอที่ 1,2,3,4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.5 และ 2.6
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 3.1,3.2,3.3,3.4 และ 3.5
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1,2,3
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กระบวนการจัดการเรียนรูเป็นกระบวนการที่สาคัญที่สุด เพื่อเสริมสรางปลูกฝังใหเยาวชนที่เขารับ
การศึกษา มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรและสอดคลองกับความตองการของสังคม การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมีการบูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรู และมุงเนนใหนักเรียนมีสวนรวมลงมือปฏิบัติ
สามารถหาคาตอบและหาความรูไดดวยตนเอง ทาใหการจัดการเรียนรูบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่ตองกา ร
สามารถพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลไดตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของหลักสูตรที่กาหนด มาตรฐานการ
เรียนรูและตัวชี้วัดที่กาหนดไวในหลักสูตร เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน อีกทั้งยังชวยใหเกิด
ความชัดเจนในการวัดและประเมินผลการเรียนรู และชวยแกปัญหาการเทียบโอนระหวางสถานศึกษา ดังนั้น
ในการพัฒนาหลักสูตร จึงจาเป็นอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพื่อใหนักเรียนได
แสวงหาความรูดวยตนเอง มีสวนรวมในการเรียนรูและทางานรวมกัน จึงตองมีการศึกษาหาความรูทั้งในและ
นอกหองเรียน รวมทั้งจะไดนาเอาทฤษฎีมาประยุกต์ใชไดจริง ในชีวิตประจาวัน จึงตองมีการจัดซื้อและซอม
ปรับปรุงอุปกรณ์ตางๆ เพื่อในการทากิจกรรมคนควาหาความรู และครูมีการวางแผนการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่สอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใหผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนางานการเรียนการสอนในดานสื่อและอุปกรณ์การเรียน
2) เพื่อใหผูเรียนเพิ่มพูนความรูความเขาใจในสาระการเรียนรูความหลากหลายทางชีวภาพไดอยางดี
ยิ่งขึ้น
3) เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
4) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5) เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการอาน คิด วิเคราะห์และเขียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ผูเรียนทุกคนไดใชสื่อ แบบฝึกและปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนวิทยาศาสตร์ รอยละ 100
2) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และไดศึกษาแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งในและ
นอกสถานที่ รอยละ 85 ขึ้นไป
3) มีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รอยละ 100
4) ครู ก ลุ ม สาระการเรี ย นรู วิท ยาศาสตร์ วางแผนการจั ดการเรี ยนรู ให ครอบคลุ ม คุณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ รอยละ 100
5) ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลสอบระดับชาติ (O-NET) คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ
1.5
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค์ ใฝุรู ใฝุเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควาแสวงหา
ความรูดวยตนเอง
2) ผู เ รี ย นมี ผ ลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนกลุ ม สาระการเรีย นรูวิ ท ยาศาสตร์สู ง ขึ้น และมีก ารศึ ก ษา
แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานที่
3) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์มีเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4) ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์จัดการเรียนรูครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5) ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลสอบระดับชาติ (O-NET) คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

6. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

งบประมาณ
/ทรัพยากร

1-30 ต.ค. 62

-

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่ม
งาน)
ครูกลุมสาระ
การเรียนรู
วิทยาศาสตร์
ทุกทาน

1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63

15,000

ครูวิกร

1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63

12,800

ครูสุทธิรัก

1-31 ส.ค. 63
1-24 ส.ค. 63

6,200

ครูอาทิตย์
ครูวิกร

1 ต.ค.62 -30 ก.ย. 63

-

ครูอัศวิน

1 ต.ค.62 -30 ก.ย. 63

4,500

ครูคณิตา

1 ต.ค.62 -30 ก.ย. 63

15,000

ครูสุทธิรัก

3.ตรวจสอบ - ติดตาม และประเมินผล
(Check)

ก.ย 63

-

ครูวิกร

4.
- สรุปและรายงานประเมินผลการดาเนิน
ประเมินผล กิจกรรม
และรายงาน
(Action)

ก.ย 63

-

ครูวิกร

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 1. ศึกษาวิเคราะห์การดาเนินงานพัฒนา
(Plan) คุณภาพการเรียนจากปีงบประมาณ 62
2. ประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพครูและผูเรียน
3. ประสานงานกับครูผูเกี่ยวของในการ
ดาเนินกิจกรรม
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1. พัฒนางานกลุมสาระ
(Do)
การเรียนรูวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 2. พัฒนานวัตกรรม
และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
กิจกรรมที่ 3. ศึกษาแหลงเรียนรู
กิจกรรมที่ 4. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แหงชาติ
กิจกรรมที่ 5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
กิจกรรมที่ 6. พัฒนาทักษะของนักเรียน
กิจกรรมที่ 7. พัฒนาการเรียนดวย
สะเต็มศึกษา

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์
ที่

รายการ
ปรับปรุงหองเรียน/หองพักครู
1 (ไฟ/กลอนประตู/ประตูตู/กระจก/ระบบประปา
ซอมกลองจุลทรรศน์)
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย

จานวนหน่วย

รวมเป็นเงิน

15,000

1

15,000
15,000

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นายวิกร ยิ้มยอง)
กิจกรรมที่ 2 พัฒนานวัตกรรมและจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
ที่
รายการ
ราคาต่อหน่วย
1 กระดาษ A4
98
2 วัสดุผาตัด (หัวใจ ตับ ปอด)
250
3. หลอดทดลอง ขนาดกลาง
20
4. กระดาษทิชชู
25
5. สารซักลาง
50
6. แอลกอฮอล์
125
7 กระดาษคละสี
5
8 โฟมกระดาษ
20
9. ถุงมือ
150
10. ถาน 9V
150
11. เครื่องชาร์ตถาน
200
12. ชุดการไทเทรต
2,000
13. ขวดวัดปริมาตร ขนาด 250 ml
200
14. ปิเปต
50
15. หมึกปากกา (แดง น้าเงิน) อยางละ 2 ขวด
100
16 กระดาษ ต.2ก
45

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

รวมเป็นเงิน
1,960
1,000
600
100
200
125
100
400
150
600
200
4,000
1,600
400
400
270

ที่
รายการ
17 ปากกาไวบอร์ด (โหล)
18 ที่ลางหลอดทดลอง
19 ใบมีดผาตัด
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
300
20
15
12,800

จานวนหน่วย
2
4
1

รวมเป็นเงิน
600
80
15

ลงชื่อ..........................................................ผูรบั ผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์)
กิจกรรมที่ 4 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แหงชาติ
ที่
รายการ
1 กระดาษแฟนซี (เกียรติบัตร) กระดาษสี
2 พวงมาลัยดอกไมสด
3 วัสดุในการจัดกิจกรรม/รางวัล/ปูายนิเทศ
4 วัสดุฝึกนักเรียนเขาแขงขันหนวยงานภายนอก
5 คาจางเหมารถแขงขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
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..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นายวิกร ยิ้มยอง)
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาทักษะนักเรียน (ศิลปหัตกรรม)
ที่
รายการ
1 อุปกรณ์และวัสดุฝึกทักษะศิลปหัตกรรม
2 ฟิวเจอร์บอร์ดโครงงานประเภททดลอง
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
3,000
1,500

จานวนหน่วย
1
1

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวคณิตา จันทวงษ์)
ตาแหนง ครู

รวมเป็นเงิน
3,000
1,500
4,500

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการเรียนดวยสะเต็มศึกษา
ที่
รายการ
1 เครื่องสเปกโตไฟโตมิเตอร์
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
15,000

จานวนหน่วย
1

รวมเป็นเงิน
15,000

ลงชื่อ..................................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์)
ตาแหนง ครู
7. งบประมาณ
เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รายการ

เงินอุดหนุน

รวมเป็นเงิน

คาวัสดุ
คาใชสอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน

50,500
3,000

50,500
3,000

53,500

53,500

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิกร ยิ้มยอง
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์
10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ครูรอยละ 100 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการจัดการเรียนรู
ผูเรียนรอยละ 85 สามารถสื่อสาร อาน,เขียน
และนาเสนอผลการศึกษาคนควา มีการใชสื่อ
ที่เหมาะสม โดยมีแหลงอางอิงที่เชื่อถือได
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอยละ 65

วิธีการประเมิน
ตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู
ประเมินผลจาก
การจัดกิจกรรม

เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกตการจัดบรรยากาศการเรียนรู
- แบบบันทึกการตรวจแผนการจัดการเรียนรู
แบบประเมินผล

ใชผลการเรียน
แบบทดสอบหรือแบบรายงานผลการเรียน
เฉลี่ยทั้งภาคเรียน
ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลสอบ ทาแบบทดสอบ แบบทดสอบ
ระดับชาติ(O-NET) คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ระดับชาติ

รอยละ 1.5
ผูเรียนรอยละ 90 สรุปความคิดจากกิจกรรม ประเมินผลจาก
หรือเรื่องที่อาน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการ การจัดกิจกรรม
พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

แบบประเมินผล

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู เรีย นมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่อง มี
ความสามารถในการคิดอยางเป็นระบบ คิดสรางสรรค์ ตัดสินใจแกปัญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล มีความรูและ
ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร มีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติ
ที่ดีตออาชีพสุจริต
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
3) ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่พัฒนากระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4) มีการพัฒนาแหลงเรียนรู และใชประโยชน์จากแหลงเรียนรู ทั้งภายในและภายนอก เพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

ลงชื่อ............................................................................ผูเ สนอโครงการ
(นายวิกร ยิ้มยอง)
ตาแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ...........................................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ
ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหาร วิชาการ
1. ชื่อโครงการ พัฒนาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน
2. ( ) กลุ่ม/งาน ( / ) กลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ ขอที 2 กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ขอที่ ขอที่ 2
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ ขอที่ 2
( / ) สพม. ขอที่ 1,4
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน
ประเด็นที่ 1 ขอ 1,2,3,4,5
ประเด็นที่ 2 ขอ 1,2,3,4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ขอที่ 3
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
ขอที่ 1,2,3,4,5
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1,2,3
5. ลักษณะโครงการ ( ) ตอเนื่อง ( / ) ใหม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสถานการณ์บานเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงตองมีการเตรียมการสอนและ
เตรียมสื่อใหพรอมตอการพัฒนาการเรียนรูสังคมรอบตัวนักเรียน ผานแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน เชน
พระบรมราโชบายดานการศึกษา ของรัชกาลที่ 10 การถอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2-3-4
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน และสรางแหลงเรียนรูที่หลากหลาย จึงจัดทาปูายใหความรูขยายใหญ ติด
ตลอดอาคาร ชั้น ๒ ซึ่งอยูในการดูแลของกลุมสาระ การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
เป็นการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดีใหกับโรงเรียน
2. วัตถุประสงค์
1 เพื่อสรางแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2 เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนไดรับทราบสถานการณ์บานเมืองที่เปลี่ยนแปลง

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จานวนที่ไดรับการพัฒนา)
1. นักเรียนทุกคนที่ใชอาคารเรียนไดอาน ไดรับทราบขอมูล
3.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนที่มีความรูรอบตัว ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสมารถปรับตัวไดอยาง
เหมาะสม
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ อาคาร ๑ ชั้น ๒ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมือง
สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
6. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร
(บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน 1.ประชุมวางแผนโครงการ
1 -10
นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน
(Plan) 2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
สิงหาคม
3.กาหนดหนาที่รับผิดชอบ
2562
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1การสรางแหลงเรียนรู
(Do)
ภายนอกหองเรียน

1 พ.ย. 62 30 ก.ย.63

3.
-ประเมินความพอใจ
ตรวจสอบ
(Check)
4.
สถิติการประเมิน สรุปรายงาน
ประเมินผล โครงการ
และ
รายงาน
(Action)

1พ.ย. 62 30 ก.ย. 63

นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน

1 ส.ค.62 30 ก.ย. 63

นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน

5,000

นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร สังคมศึกษาฯ
ชื่อกิจกรรมที่ 1 การสร้างแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
ภาคเรียนที่ 2 /2562
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
1 ปูายไวนิลความรู พระบรมราโชบาย,
5
พระราชกรณียกิจ, หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง,17 เปูาหมายโลก
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
1,000

ลงชื่อ..............................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

ลงชื่อ.................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ

ลงชื่อ.................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

รวมเป็นเงิน
5,000

5,000

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหาร วิชาการ
1. ชือ่ โครงการ “รักษ์ถิ่น รักษ์ไทย” ศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน
2. ( ) กลุ่ม/งาน ( / ) กลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ ขอที 2 กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ขอที่ ขอที่ 2
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ ขอที่ มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 3
( / ) สพม. ขอที่ 1, 3, 4
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน
ประเด็นที่ 1 ขอ 1,2,3,4,5
ประเด็นที่ 2 ขอ 1,2,3,4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ขอที่ 3
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
ขอที่ 1,2,3,4,5
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1,2,3
5. ลักษณะโครงการ ( ) ตอเนื่อง ( / ) ใหม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ตระหนักถึงความสาคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย และ
นอมนาพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชการที่ 10 เรื่องมีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง
จึ ง อยากส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ได มี ป ระสบการณ์ เ รี ย นรู ที่ ดี ได เ รี ย นรู
ประวัติศาสตร์ทองถิ่น ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และการสรางชาติของบรรพบุรุษไทย ในสมัยอยุธยา
เพื่อใหเกิดประโยชน์และความยั่งยืนตอผูเรี ยน จึงเกิดเป็นการจัดคายสรางสรรค์ “รักษ์ถิ่น รักษ์
ไทย” ในทุกปีการศึกษาใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยในปีการศึกษา 2563 ดาเนินการเป็น
ปีแรก และสรางนักเรียนแกนนาตอไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูประวัติศาสตร์ทองถิ่น และเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ชาติไทยได
2. เพื่อสรางจิตสานึกรักทองถิ่นและชาติไทย ผานการเรียนรูประวัติศาสตร์
3. สรางนักเรียนแกนนา เพื่อเป็นจิตอาสาในการจัดคายสรางสรรค์ “รักษ์ถิ่น รักษ์ไทย”

3. เป้าหมาย
3.2 เชิงปริมาณ (จานวนที่ไดรับการพัฒนา)
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จานวน 73 คน ไดรับทราบขอมูล
3.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนที่มีความรูความเขาใจประวัติศาสตร์ทองถิ่นและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ชาติไทยได
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”และ อนุสาวรีย์วีรชนชาวบาน
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
6. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร
(บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน 1.ประชุมวางแผนโครงการ
1 -10
นางอัญชลี เมฆตั้ง
(Plan)
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
สิงหาคม
นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน
3.กาหนดหนาที่รับผิดชอบ
2562
2.ดาเนินการ กิจกรรมที่ดาเนินการ
(Do)
-วางแผน จัดเตรียมอุปกรณ์ เชิญ
วิทยากร
-ประสานงานอนุสาวรีย์วีรชน
ชาวบานบางระจัน
-จัดคายสรางสรรค์
“รักษ์ถิ่น รักไทย”
3.ตรวจสอบ -ประเมินความพอใจ
(Check)
4.ประเมินผล สถิติการประเมิน สรุปรายงาน
และรายงาน โครงการ
(Action)

1 พ.ย. 62 30 ก.ย. 63

18,000

นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน

1พ.ย. 62 30 ก.ย. 63

นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน

1 ส.ค.63 30 ก.ย. 63

นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร สังคมศึกษาฯ
ชื่อกิจกรรม ค่ายสร้างสรรค์ “รักษ์ถิ่น รักษ์ไทย”
ที่
1
2
3
4

ภาคเรียนที่ 2 /2562
รายการ
จานวนหน่วย
คาอาหารผูเขารับการอบรม (นักเรียน 73 คน
83
คณะทางาน 10 คน)
คารถ
2
วัสดุอุปกรณ์ฝึก
คาบริหารจัดการอื่นๆ
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
120

รวมเป็นเงิน
9,960

1000
1000
3,000

2,000
2,000

ลงชื่อ..............................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

ลงชื่อ...............................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ

ลงชื่อ.................................................ผูอนุมัติ โครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

16,960

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหาร วิชาการ
1. ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ( ) กลุ่ม/งาน ( / ) กลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ ขอที 1, 2 กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ขอที่ ขอที่ 2
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ ขอที่ มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 3
( / ) สพม. ขอที่ 1, 3, 4
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน
ประเด็นที่ 1 ขอ 1,2,3,4,5
ประเด็นที่ 2 ขอ 1,2,3,4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ขอที่ 3
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
ขอที่ 1, 2, 3, 4, 5
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1, 2, 3
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงไปอย า งรวดเร็ ว การจั ด การเรี ย นการสอนในศตวรรษที่ 21 ให
ความสาคัญกับการจัดการเรียนการสอนแบบนักเรียนมีสวนรวม หรือ Active Learning ประกอบกับกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา มีบุคลากรที่จากัด ทาใหชั่วโมงในการสอนคอนขางสูง จึงตองมีการเตรียมการ
สอนและเตรียมสื่อใหพรอมตอการสอน ทั้งนี้ยังตองใหผูเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมผานสื่อ
การสอนรู ป แบบตาง ๆ และมุงพัฒ นาศั กยภาพการเรียนพัฒ นาผลสั มฤทธิ์ให สู งขึ้ นรวมทั้งการทดสอบ
ระดับชาติดวย
เพื่อใหการยกระดับผลการทดสอบแหงชาติของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใหมีคาเฉลี่ยสูงขึ้น จึงมีความจาเป็นจัดทาโครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
ในทุกระดับ ชั้นเพื่อเตรี ยมความพร อมในการทดสอบระดับชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของ

นักเรียนใหสูงขึ้น พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพทั้งดานความรู พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคานิยม
พื้นฐาน 12 ประการ และสงเสริมการเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับตาง ๆ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนานักเรียนและเสริมทักษะดานดานวิชาการ เพื่อสงเสริมเขารวมแขงขันทักษะวิชาการใน
ระดับตางๆ
3. เพื่อผลิตสื่อการสอน สงเสริมพัฒนากระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผลเนน
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อเป็นกลไกลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนมีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3-4 ในวิชาตางๆของกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รอยละ 70 ขึ้นไป
2. นักเรียนเขารวมแขงขั้นทักษะวิชาการดานตางๆ ปีละ 3 ครั้ง
3. ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไดรับการ พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล เนนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และผลิตสื่อการ
สอน 1 ผลงาน/ภาคเรียน เพื่อเป็นกลไกลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ มสาระการเรียนรูสั งคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของผูเรียนตามเกณฑ์การประเมิน คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอยูในระดับดีขึ้นไปและมี
พัฒนาการดีขึ้น
2. นักเรียนที่มีความรูความสามารถทางวิชาการ ไดรับการสงเสริมและพัฒนาในดานที่ถนัด
และสนใจ
3. ครูมีความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล
เนนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นกลไกลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 1.ประชุมวางแผนโครงการ
(Plan) 2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
3.กาหนดหนาที่รับผิดชอบ
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1การบริหารชั้นเรียน
(Do)
อยางมีประสิทธิภาพ
-ผลิตสื่อการสอน
- จัดการเรียนรูโดยเนนพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์
- วิเคราะห์ขอสอบและจัดทาคลัง
ขอสอบที่เนนการคิดวิเคราะห์เสริม
นักเรียนที่เรียนออน
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนแขงขัน
ทักษะทางวิชาการภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
-ติดตามรายการแขงขันทักษะ
วิชาการตางๆ
-สมัครเขารวมกิจกรรม และฝึกซอม
ตามความถนัด
-จัดกิจกรรมทางวิชาการใหนักเรียน
รวมภายในโรงเรียน
3.
-ผลสัมฤทธิ์รวมของกลุมสารฯ
ตรวจสอบ -ประเมินความพอใจสื่อการสอน
(Check) -ประเมินความพอใจการรวม
กิจกรรมทางวิชาการ
4.
สถิติการประเมินแตละกิจกรรม
ประเมินผล สรุปรายงานโครงการ
และ
รายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร
(บุคคล/กลุ่มงาน)
1 -10
นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน
สิงหาคม
2562
1 พ.ย. 62 30 ก.ย. 63

7,659

นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน

8,500

1พ.ย. 62 30 ก.ย. 63

นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน

1 ส.ค.63 30 ก.ย. 63

นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน

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

ภาคเรียนที่ 2 /2562
รายการ
จานวนหน่วย
กระดาษถายเอกสาร A4 70g
20 หอ
ปากกา ไวท์บอร์ด(น้าเงิน)
10 อัน
ปากกา ไวท์บอร์ด(แดง)
10 อัน
คลิปหนีบดาเบอร์ 109
3 กลอง
กระดาษการ์ดสี A4 คละสี 110g
1 หอ
กระดาษปอนด์ A4 70g
1 หอ
กระดาษ กาวยน 2 นิ้ว
3 มวน
กระดาษฟลิปชาร์ท
50 แผน
กระดาษโปสเตอร์สี สองหนา(คละสี)
24 แผน
คีย์บอร์ด
D-Tech
1 ตัว
ปลั๊กพวง
3 เมตร
1อัน
เมาท์ D-Tech
1 ขวด
สติกเกอร์ใส เอ4
2 หอ
รวมเป็นเงิน

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

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
( นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน )
ตาแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ

รวมเป็นเงิน
1900
200
200
180
125
75
105
250
192
255
93
200
350
4,125

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ภาคเรียนที่ 1 /2563
รายการ
จานวนหน่วย
กระดาษถายเอกสาร A4 70g
20 หอ
หมึกเติมไวท์บอร์ด(แดง)
2 ขวด
หมึกเติมไวท์บอร์ด(น้าเงิน)
2 ขวด
ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 65*60 ซม.
6 แผน
สีไม 12 สี
6 กลอง
แผนยางหนา 1 มิล(คละสี)
12 แผน
ปากกาไวท์บอร์ด(คละสี มวง เขียว สม )
10 ดาม
กรรไกร ขนาด 10 นิ้ว
5 อัน
กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์
1 กระปุก
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
95
65
65
35
45
24
20
75
55

รวมเป็นเงิน
1900
130
130
210
270
264
200
375
55
3,534

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
( นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน )
ตาแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร สังคมศึกษาฯ
ชื่อกิจกรรมที่ 2 สนับสนุนแขงขันทักษะทางวิชาการภายในและภายนอกสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 /2562
ที่
รายการ
1 กระดาษเกียรติบัตร A4
คาทาอิงเจ็ท ประกอบการแข็งขันเลานิทาน
คาถายเอกสารสาหรับการติวเฉพาะรายการ
คาเบี้ยเลี้ยง-สนับสนุนการเดินทางแขงขันกับ
หนวยงานภายนอก
รวมเป็นเงิน

จานวนหน่วย
2 หอ
1
1
1

ราคาต่อหน่วย
225
1000
1000
2000

รวมเป็นเงิน
450
1000
1000
2000
5,500

ภาคเรียนที่ 1 /2563
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
1 คาถายเอกสารสาหรับการติวเฉพาะรายการ
1
2 คาเบี้ยเลี้ยง-สนับสนุนการเดินทางแขงขันกับ
1
หนวยงานภายนอก
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
1000
2000

รวมเป็นเงิน
1000
2000
3,000

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
( นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน )
ตาแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
4. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

คาวัสดุ
คาใชสอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

16,159

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนวยงานราชการภายนอก เชน ศาลเยาวชนและครอบครัว
10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนอยูในระดับ 3-4

วิธีการประเมิน
สถิติรอยละ

ความพึงพอใจในการใชสื่อ
ความสาเร็จในการเขารวมแขงขัน

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ
สรุปการเขารวม 3
แบบสรุปกิจกรรม
กิจกรรม

ทักษะวิชาการ

เครื่องมือประเมิน
สรุปผลสัมฤทธิ์

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
2 นักเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการตามความถนัดและสนใจ
3 การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ
( นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน )
ตาแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา

ลงชื่อ............................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ
ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ
1. ชื่อโครงการ เสริมสรางและพัฒนาผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
2. ( ) กลุ่ม/งาน
(  ) กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 1, 2,
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
() สพม. ขอที่ 2, 3, 4
() มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน
ประเด็นที่ 1.1 ขอที่ 1-6
ประเด็นที่ 1.2 ขอที่ 1-4
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 และ 3.5
() มาตรฐานการศึกษาของชาติขอที่ 1, 2 และ 3
5. ลักษณะโครงการ () ตอเนื่อง
( ) ใหม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเป็นศูนย์กลาง สื่อการสอนนับเป็นองค์ประกอบที่
สาคัญยิ่งที่จะชวยใหนักเรียนคิดเป็นทาเป็นแกปัญหาเป็นอยางมีเหตุผล ดังนั้นการจัดการศึกษาในปัจจุบันจึง
เนนการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู ครูตองมีความสามารถพัฒนาสื่อการสอนนวัตกรรมเทคโนโลยีให
สอดคลองกับเนื้อหาและกระบวนการการเรียนรู พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพบนความแตกตางระหวางบุคคล
ใหผูเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศภาษาที่สองไดอยางคลองแคลว มั่นใจในตนเอง
เพื่อใหโรงเรียนกาวเขาสูมาตรฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศจึงจัดทา
กิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศขึ้น โดยมุงใหคณะครูในกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศพัฒนาปรับปรุงและผลิตสื่อการสอนใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยอยูเสมอ
ตลอดจนฝึกใหนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศและเรียนรูวัฒนธรรมตางชาติได และจากผลการ
ดาเนินกิจกรรมที่ผานมาบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนดอยูในระดับมาก จึงไดจัดกิจกรรมนี้อยาง
ตอเนื่องโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันที่ดี และเรื่องของความรู
คูคุณธรรม

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาใหผูเรียนพัฒนาสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได
2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
2.3 เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6
2.4 เพื่อใหผูเรียนที่มีความสนใจเขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะดานภาษาทั้งในและนอกหลักสูตร
2.5 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหครูผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการสอนที่หลากหลาย
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. ผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษ และภาษาจีนสื่อสารกั บชาวตางชาติ เมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
ไดรอยละ 60
2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตั้งแตเกรด 2.5 ขึ้นไปไม
ต่ากวารอยละ 30
3. ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ สูงขึ้น
รอยละ 60
4. รอยละ 90 ของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมพัฒนาภาษาระหวางโรงเรียน และหนวยงานภายนอก มี
ความพึงพอใจตอการรวมกิจกรรม
5. ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไดรับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนการวัดผล
และการประเมินผล เนนพัฒนาทักษะการคิดวิเ คราะห์ และผลิตสื่อการจัดการเรียนรู 1 ผลงาน/ภาคเรียน
เพื่อเป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.2 ด้านคุณภาพ
1. ผูเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีนอยูในระดับดี ขึ้นไป
2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ อยูในระดับปานกลางขึ้นไป
3. ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ภาษาอังกฤษอยูในระดับ
ดีขึ้นไป
4. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมพัฒนาภาษาทั้งในและนอกหลักสูตรในระดับมาก
ขึ้นไป
5. ครูมีความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล เนนพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลิตสื่อการจัดการเรียนรูเพื่อเป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

6. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) /ทรัพยากร
(บุคคล/กลุ่มงาน)
นางสาวดวงพร พึ่งศรี
1. วางแผน 1.1 ประชุมวางแผนโครงการ
ต.ค.62
นางสาวอุษา สินตระกูลชัย
(Plan)
1.2 เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
–
นางสาวสิริวรรณ ปานกล่า
1.3 กาหนดหนาที่รับผิดชอบ
30 ก.ย.63
นางสาวดวงพร พึ่งศรี
2. ดาเนินการ ชั้นเรียน
ต.ค.62
นางสาวอุษา สินตระกูลชัย
(Do)
- จัดทาสื่อการเรียนรูและวัสดุอุปกรณ์มา
–
นางสาวสิริวรรณ ปานกล่า
ใชในการจัดการเรียนรู
30 ก.ย.63
- สอนเสริม
- จัดทาวิเคราะห์ขอสอบและคลังขอสอบ
- บริการจัดการและปรับปรุงชั้นเรียนให
เอื้อตอการจัดการเรียนรู
2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนและการ
สงเสริมการเรียนรูทางดานภาษา
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมฝึกอบรมทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษและศึกษาตาม
แหลงเรียนรูนอกสถานที่ (English on
Tour)
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันคริสต์มาส
- จัดกิจกรรมการแขงขันจัดบอร์ดวัน
คริสต์มาส
- จัดกิจกรรมการแขงขันวาดภาพวัน
คริสต์มาส
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ
(English Camp)
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม English Today
- จัดกิจกรรมนาเสนอคาศัพท์
ภาษาอังกฤษประจาวัน
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมทดสอบวัดระดับ
ทางภาษาอังกฤษ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) /ทรัพยากร
(บุคคล/กลุ่มงาน)
3.ตรวจสอบ - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระ
ต.ค.62
นางสาวดวงพร พึ่งศรี
นางสาวอุษา สินตระกูลชัย
(Check) การเรียนรูภาษาตางประเทศ
–
นางสาวสิริวรรณ ปานกล่า
- ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
30 ก.ย.63
ของกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
- ผลการเขารวมการแขงขันทักษะทาง
ภาษา
- ประเมินความพึงพอใจสื่อการจัดการ
เรียนรู
- ประเมินความพึงพอใจการเขารวม
กิจกรรมทางวิชาการ
นางสาวดวงพร พึ่งศรี
4. ประเมินผล - สถิติการประเมินแตละกิจกรรม
ต.ค.62
นางสาวอุษา สินตระกูลชัย
และรายงาน - สรุปรายงานโครงการ
–
นางสาวสิริวรรณ ปานกล่า
(Action)
30 ก.ย.63
ขั้นตอน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนางานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ภาคเรียนที่ 2/2562 ถึง 1/2563
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
กระดาษถายเอกสาร A4 70g
25 หอ
98
2,450
ปากกาไวท์บอร์ด (น้าเงิน)
12 ดาม
20
240
ปากกาไวท์บอร์ด (แดง)
12 ดาม
20
240
Crossword Game (ชุดใหญ)
1 ชุด
620
620
คูมือการเลน Crossword Game
1 เลม
170
170
กระดาษปรู฿ฟ
10 แผน
5
50
กรรไกรขนาด 8 นิ้ว
2 อัน
40
80
สีเมจิก
6 แพ็ค
50
300
สีไม
6 กลอง
80
480

10 โฟมขนาด 2*4 ฟุต 1 นิ้ว
รวมเป็นเงิน

1 แผน

80

80
4,710

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวดวงพร พึ่งศรี)
ชือ่ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและศึกษาตามแหลงเรียนรูนอกสถานที่
English on Tour จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
1 คาจางเหมารถปรับอากาศจากโรงเรียนไปยัง
1 คัน
6,000
6,000
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ไป-กลับ)
2 ปูายโครงการ
1 ปูาย
500
500
3 เชือกขาว
7 มวน
20
140
4 กระดาษแข็ง
5 แผน
5
25
รวมเป็นเงิน
7,165
ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวดวงพร พึ่งศรี)

ที่
1
2
3
4
5

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันคริสต์มาส
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
ชุดซานตาครอส
1 ชุด
1,500
1,500
กระดาษปก A4 150g
1 รีม
150
150
ขนม/ของรางวัล
1 ชุด
1,000
ของตกแตงตนคริสมาสต์
1 ชุด
500
ฟิวเจอร์บอร์ด
15 แผน
45
675
รวมเป็นเงิน
3,825
ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวดวงพร พึ่งศรี)

ที่
1

2
3

ชื่อกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ (English Camp)
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
คาจางเหมาวิทยากรในการจัดคายภาษาอังกฤษ
160
(English Camp) 1 วัน จานวนนักเรียน 100
คน คนละ 160 บาท
คาอาหารวาง นักเรียน
100 คน
30
จานวน 15 บาท  2 มื้อ  100 คน
ปูายโครงการ
1 ปูาย
500
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
16,000

3,000
500
19,500

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวดวงพร พึ่งศรี)
หมายเหตุ : คาจางวิทยากรเป็นแบบเหมาจาย
ชื่อกิจกรรมที่ 5 กิจกรรม English Today
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
1 แผนฟิวเจอร์บอร์ด (สีแดง)
8
45
2 สติ๊กเกอร์ใส
10
20
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
360
200
560

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวดวงพร พึ่งศรี)
ชื่อกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
1 กระดาษถายเอกสาร A4 70g
5 หอ
98
2 กระดาษปก A4 180 g
2 แพ็ค
85
รวมเป็นเงิน
ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวดวงพร พึ่งศรี)

รวมเป็นเงิน
490
170
660

5. งบประมาณ
รายการ
คาวัสดุ
คาใชสอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)
29,255 บาท
7,165 บาท
เงินอุดหนุน

29,255 บาท

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน
36,420 บาท

7,165 บาท

36,420 บาท

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวดวงพร พึ่งศรี
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนวยงานราชการภายนอก สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีนสื่อสารกับชาวตางชาติ เมื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียนได รอยละ 60
2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ ตั้งแตเกรด 2.5
ขึ้นไปไมต่ากวารอยละ 30
3. ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผล
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชา
ภาษาอังกฤษ สูงขึ้นรอยละ 60
4. รอยละ 90 ของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม
พัฒนาภาษาระหวางโรงเรียน และหนวยงาน
ภายนอก มีความพึงพอใจตอการรวม
กิจกรรม
5. ครูกลุมสาระฯ ไดรับการพัฒนา และผลิต
สื่อการจัดการเรียนรู 1 ผลงาน/ภาคเรียน
เพื่อเป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รอยละ 100

วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
- ผลการเขารวมการ
- เกียรติบัตรและรางวัลที่ไดรับ
แขงขันทักษะทางภาษา
- ประเมินผลสัมฤทธิ์

- แบบประเมิน

- ผลการทดสอบของ
นักเรียนที่เขารวมการ
ทดสอบ
- การสังเกตุ
- การสอบถาม
- การเขารวมกิจกรรม
ตางๆ
- สารวจการผลิตสื่อที่
หลากหลาย

- ผลการทดสอบ

- เกียรติบัตรและรางวัลที่ไดรับ
- ภาพถายการเขารวมกิจกรรม

- บัญชีสื่อการสอนกลุมสาระฯ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษและภาษาจีนได
11.2 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในระดับปานกลางขึ้นไป
11.3 ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 อยู
ในระดับดีขึ้นไป
11.4 ผูเรียนมีความสนใจเขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะดานภาษาทั้งในและนอกหลักสูตร
11.5 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศสามารถผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวดวงพร พึ่งศรี)
ตาแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ

ลงชื่อ..............................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ
ลงชื่อ................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ
1. ชื่อโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
.
2. ( ) กลุ่ม/งาน ( / ) กลุ่มสาระศิลปะ
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 1, 2
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ขอที่ 1, 2, 3, 4
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ประเด็นที่ 1.1
ขอที่ 1, 2, 3, 4, 5
ประเด็นที่ 1.2
ขอที่ 1, 2, 3, 4
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1, 2, 3
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่กาหนดมาตรฐานการ
เรี ย นรู ตามเปู าหมายในการพัฒ นาคุณภาพนักเรียน การวัดผลการประเมินผลที่ส ะทอนมาตรฐาน การนา
หลักสูตรสูการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผูเรียนให มีศักยภาพบนพื้นฐานของความแตกตางระหวางบุคคล ตลอดจน
ปัจจุบันการเรียนการสอนตองใหผูเรียนคิดเป็น ทาเป็น มีประสบการณ์มีทักษะ เพื่อเป็นการแขงขันและประกอบ
อาชีพในภายภาคหนา ตลอดจนการปฏิบัติงานของผูเรียนสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค์ การจัดแนวทางในการเรียน
การสอนใหมปี ระสิทธิภาพ ซึ่งผลจากการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ของโรงเรียน พบวา คุณภาพ
ของการจั ดกิจ กรรมเรื่องศิล ปะ ดนตรี นาฏศิล ป ที่สงผลตอนักเรียนไดระดับคุณภาพดีมาก ซึ่งตองปฏิบัติ
กิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่องและพัฒนากิจกรรมใหหลากหลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาให ผูเรียนไดใช
กระบวนการคิดที่หลากหลาย ปรับเปลี่ยนวิธีการและพัฒนาในดานสื่อ อุปกรณ์ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็ม
ศักยภาพ ทาใหเขาใจการเรียนไดงายขึ้น ไดฝึกปฏิบัติจากของจริง มีทักษะประสบการณ์ ไดใชทฤษฎีที่เรียนมา
และนาความรู เพื่อเห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ และกลาแสดงออกอยางเหมาะสม เขารวมกิจกรรม
สรางสรรค์ผลงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป และดานศิลปวัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งสามารถเขารวมการแขงขัน
เพื่อสรางชื่อเสีย งและเกียรติยศ เป็นแนวทางพื้นฐานในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ นอกจากนี้ทาให

ผูเรียนเกิดสุนทรียะและเกิดความพึงพอใจกับการมีสวนรวมในกิจกรรมดานตางๆ ทั้งในและนอกหลักสูตรอยาง
เต็มศักยภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อใหผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไป
2.2 เพื่อใหผูเรียนที่มีความสนใจเขารวมกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปทั้งในและนอกหลักสูตร
2.3 เพื่อใหผูเรียนมีผลงานดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปทั้งในและนอกหลักสูตร
2.4 เพื่อใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ทั้งใน
และนอกหลักสูตร
2.5 เพื่อใหผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ทั้งในและนอกหลักสูตร
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะรอยละ 67 อยูในระดับดี
2. รอยละ 95 ของผูเรียนที่มีความสนใจเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ทั้งในและนอก
หลักสูตร
3. รอยละ 95 ของผูเรียนที่มีผลงานดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ทั้งในและนอกหลักสูตร
4. ร อยละ 95 ของผูเรี ย นที่เขารว มกิจกรรมดานศิล ปวัฒ นธรรม ประเพณีไทย ทั้งในและนอก
หลักสูตร
5. รอยละ 90 ของผูเรียนที่มีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ทั้งใน
และนอกหลักสูตร
6. รอยละ 90 ของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมระหวางโรงเรียนกับชุมชน
7. รอยละ 85 ของผูรับบริการที่มีความพึงพอใจตอสถานศึกษา
8. รอยละ 85 ของผูเรียนที่มีความพึงพอใจตอการใชแหลงเรียนรูและภูมิปัญญาทองถิ่น
3.2 ด้านคุณภาพ
1. ผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไป
2. ผูเรียนมีความสนใจเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ทั้งในและนอกหลักสูตรในระดับมากขึ้นไป
3. ผูเรียนมีผลงานดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ทั้งในและนอกหลักสูตรในระดับ
4. ผูเรียนเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ทั้งในและนอกหลักสูตรในระดับมากขึ้นไป
5. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ทั้งในและนอกหลักสูตรใน
ระดับมากขึ้นไป
6. ผูเรียนเขารวมกิจกรรมระหวางโรงเรียนกับชุมชนในระดับมากขึ้นไป

7. ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอสถานศึกษาในระดับมากขึ้นไป
8. ผูเ รียนมีความพึงพอใจตอการใชแหลงเรียนรูและภูมิปัญญาทองถิ่นในระดับมากขึ้นไป
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน
(Plan)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และ สพฐ. ในสวนที่เกี่ยวของกับ
โครงการ
2. ศึกษาผลการดาเนินโครงการฯ ใน
ปีที่ผานมา
3. ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปไดในการพัฒนาโครงการฯ
4. จัดทาโครงการนาเสนอตอฝุาย
บริหาร
2.
1. ประชุมคณะทางานเพื่อชี้แจง
ดาเนินการ
โครงการฯ และมอบหมายภาระ
(Do)
งาน
2. ดาเนินกิจกรรม
2.1 กิจกรรมพัฒนางานกลุม
สาระการเรียนรูศิลปะ
ใชในการจัดการเรียนรู
- สอนเสริม
- จัดทาวิเคราะห์ขอสอบ และ
คลังขอสอบ
- บริหารจัดการและปรับปรุงชั้น
เรียน ใหเอื้อตอการเรียนการสอน

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

ส.ค. 62

ต.ค. 62 –
ก.ย. 63

ครูกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ

3,000

นายสุเมธ
มานะกรโกวิท

6. วิธีดาเนินการ (ตอ)
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

2.
กิจกรรมที่ 2 ฝึกทักษะผูเรียนดาน
ดาเนินการ ศิลปะ
(Do)
- จัดกิจกรรมฝึกทักษะดานศิลปะ
(ตอ)
- จัดแสดงผลงานบริเวณหอง
ทัศนศิลปและบอร์ดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 ประกวดแขงขันงาน
ศิลปะทั้งภายในและนอกโรงเรียน
2.3 กิจกรรมการเรียนการสอน
และการสงเสริมสุนทรียภาพ
ทางดานดนตรี
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาการเรียนการ
สอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาดนตรี
- จัดทาแผนการสอน วิจัยในชั้น
เรียนแกปัญหาของผูเรียนในการ
จัดการเรียนการสอน
- จัดหาสื่อ และวัสดุอุปกรณ์มา
ใชในการเรียนการสอน
- สอนเสริม
- จัดทาวิเคราะห์ขอสอบ และ
คลังขอสอบ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเนนกระบวนการคิด
- กิจกรรมชางซอมเครื่องดนตรี
- บริหารจัดการและปรับปรุงชั้น
เรียน ใหเอื้อตอการเรียนการสอน
- กิจกรรมเรียนรูจากวิทยากร
ทองถิ่นและแหลงเรียนรูทั้งภายใน
และนอกโรงเรียน

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
ต.ค.62 –
3,000
นางสาววราภรณ์
ก.ย. 63
ทรงเจริญ

ต.ค. 62 –
ก.ย. 63
ต.ค. 62 –
ก.ย. 63

2,000

นางสาววราภรณ์
ทรงเจริญ
นายสุเมธ
มานะกรโกวิท

ต.ค. 62 –
ก.ย. 63

15,000

นายสุเมธ
มานะกรโกวิท

6. วิธีดาเนินการ (ตอ)
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

2.
กิจกรรมที่ 5 ฝึกทักษะผูเรียนดานทักษะ
ดาเนินการ ดนตรี
(Do)
- จัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์เพื่อพัฒนา
(ตอ)
ทักษะ และใหเพียงพอกับผูเรียน
- ฝึกพัฒนาทักษะดานดนตรีของ
ผูเรียนอยางตอเนื่อง
- นานักเรียนรวมแสดงและใหบริการ
ทั้งในและนอกโรงเรียน
กิจกรรมที่ 6 นานักเรียนแสดงดนตรี
ภายในและนอกโรงเรียน
- ใหบริการแสดงดนตรีทั้งภายในและ
นอกโรงเรียน
- กิจกรรมพัฒนาทักษะทางดานดนตรี
กิจกรรมที่ 7 บารุงรักษา ซอมแซม และ
ทาความ สะอาด
- บารุงรักษา ซอมแซมเครื่องดนตรี
และเครื่องแตงตัวของนักเรียนดนตรี
2.4 กิจกรรมการเรียนการสอนและการ
สงเสริมสุนทรียภาพทางดานนาฏศิลป
กิจกรรมที่ 8 พัฒนาการเรียนการสอน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป
(ตอ)
- จัดทาสื่อ และวัสดุอุปกรณ์มาใชใน
การเรียนการสอน
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เนนกระบวนการคิด
- บริหารจัดการและปรับปรุงชั้นเรียน
ใหเอื้อตอการเรียนการสอน และจัดมุม
แสดงผลงานทางนาฏศิลปของนักเรียน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/
ปี)
ต.ค. 62 –
ก.ย. 63

งบประมาณ/
ทรัพยากร
-

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่ม
งาน)
นายสุเมธ
มานะกรโกวิท

ต.ค. 62 –
ก.ย. 63

-

นายสุเมธ
มานะกรโกวิท

ต.ค. 62 –
ก.ย. 63

-

นายสุเมธ
มานะกรโกวิท

ต.ค. 62 –
ก.ย. 63

3,000

นางสาวอัจฉรา
วรรณ กองสุผล

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

2.
กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมสงเสริมการ
ดาเนินการ พัฒนาศักยภาพในดานนาฏศิลป
(Do)
- จัดการฝึกทักษะนาฏศิลปในเวลา
(ตอ)
เรียน หรือชวงพักกลางวันและเวลาวาง
ใหกับนักเรียนที่มีความสนใจ
- จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียน
นาฏศิลป
- การเขารวมกิจกรรมการแขงขัน ทั้ง
ภายในและนอกโรงเรียน
กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมการแสดง
รวมกับหนวยงานภายในและนอกโรงเรียน
- ซื้อชุดการแสดงนาฏศิลป
ประกอบการเรียนการสอน
- เชาชุดการแสดง (กรณีที่ไมมีเครื่องแตง
กายในโรงเรียน)
- คาอาหารสาหรับนักเรียนที่แสดง
- คาเครื่องสาอาง
3.
1. นิเทศและติดตาม
ตรวจสอบ 2. ประเมินผลโครงการง
(Check)
4.
ประเมินผล
และ
รายงาน
(Action)

1. สรางเครื่องมือการประเมินผูเรียนตาม
เปูาหมาย
2. ประเมินผูเรียนตามเครื่องมือที่สราง
3. สรุปและทารายงานผลการดาเนิน
โครงการ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/
ปี)
ต.ค. 62 –
ก.ย. 63

งบประมาณ/
ทรัพยากร
2,500

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่ม
งาน)
นางสาวอัจฉรา
วรรณ กองสุผล

ต.ค. 62 –
ก.ย. 63

25,000

นางสาวอัจฉรา
วรรณ
กองสุผล

ส.ค. 63 –
ก.ย. 63

-

ต.ค. 62 –
ก.ย. 63

-

นายสุเมธ
มานะกรโกวิท
และผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
นายสุเมธ
มานะกรโกวิท
และผูรับผิดชอบ
กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสรางและพัฒนาผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชื่อกิจกรรมพัฒนางานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ
กระดาษ A4
ปากกาไวท์บอร์ด
กระดาษโปสเตอร์ออน
กระดาษโปสเตอร์แข็ง
ฟิวเจอร์บอร์ด
กระดาษกาวหนังไก
คัตเตอร์
กรรไกร
แฟูมปกหนังตราชาง 3” 120F A4
ไสแฟูม A4
แฟูม A4
รวมเป็นเงิน

จานวนหน่วย
4
1 โหล
38
29
20
15
4
4
6
8
5

ราคาต่อหน่วย
100
250
5
10
20
20
30
30
95
25
35

รวมเป็นเงิน
400
250
190
290
400
300
120
100
570
200
175
3,000

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นายสุเมธ มานะกรโกวิท)

ที่
1
2
3

ชื่อกิจกรรมการเรียนการสอนและการสงเสริมสุนทรียภาพทางดานศิลปะ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
กระดาษโรเนียวขาว A4 K.36 80g. 500 แผน
2 หอ
119
238
กระดาษ 100 ปอนด์
2 หอ
375
750
เทปกระดาษกาวสองหนาบาง 6mm.
2 อัน
6
12
รวมเป็นเงิน
1,000
ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ)

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อกิจกรรมการเรียนการสอนและการสงเสริมสุนทรียภาพทางดานศิลปะ
กิจกรรมที่ 2 ฝึกทักษะผูเรียนดานศิลปะ
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
ชุดพูกัน เซไก
3
140
ชุดพูกันดามเขียว
4
65
พูกันกลม Masterart No.12
1
72
ชุดสีโปสเตอร์ Masterart
4
65
ดินสอสี คลอรีน 24 สี
12
115
ชุดเมจิกมา H-88
7
35
เมจิกมา H-11c
2
55
ตัวแกะไมเดี่ยว
4
60
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
420
260
72
260
1,380
245
110
240
3,000

ลงชื่อ..............................................ผู รับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ)

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อกิจกรรมการเรียนการสอนและการสงเสริมสุนทรียภาพทางดานศิลปะ
กิจกรรมที่ 3 ประกวดแขงขันงานศิลปะทั้งภายในและนอกโรงเรียน
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
สีโปสเตอร์ Sakura
20
38
บาเร็ง
1
120
ลูกกลิ้ง เซไก
1
110
ชุดแกะไม
1
60
กระดาน A3
2
20
ดินสอ EE
2
210
กระดาษ 100 ปอนด์
2
180
กระดาษ 80 ปอนด์
8
16
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ)

รวมเป็นเงิน
760
120
110
60
40
420
360
128
2,000

ที่
1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรมการเรียนการสอนและการสงเสริมสุนทรียภาพทางดานดนตรี
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
ลิ้น Auto Saxophone
1 กลอง
2,750
2,750
ลิ้น Clarinet
1 กลอง
2,750
2,750
ลิ้น Tenor Saxophone
1 กลอง
3,100
3,100
สายกีตาร์
3 กลอง
300
900
สายแจ็คอยางดี
1 เสน
500
500
เมาท์ Auto
2 อัน
1,500
3,000
เมาท์ Tenor
1 อัน
1,900
2,000
รวมเป็นเงิน
15,000

ลงชื่อ..............................................ผู รับผิดชอบกิจกรรม
(นายสุเมธ มานะกรโกวิท)
กิจกรรม การเรียนการสอนและการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านนาฏศิลป์
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
1 ผาแดง
20 ผืน
125.00
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
2,500
2,500

ลงชื่อ..............................................ผู รับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)

ที่
1 เตารีด
2 โต฿ะรีดผา

กิจกรรมที่ 6 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพในดานนาฏศิลป
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
1
800.00
1
800.00

รวมเป็นเงิน
800
800

3 ชุดอุปกรณ์ในการทาผมแตงหนา

1

900.00

รวมเป็นเงิน

900
2,500

ลงชื่อ..............................................ผู รับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
ตาแหนง ครู
กิจกรรมที่ 7 การแสดงรวมกับหนวยงานภายในและนอกโรงเรียน
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
1 คาเชาหรือชุดการแสดงในกิจกรรมตางๆ
2 คาเครื่องสาอาง
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
22,500.00
2,500.00
25,000.00

ลงชื่อ..............................................ผู รับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
7. งบประมาณ
รายการ
คาวัสดุ
คาใชสอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน
54,000

54,000

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุเมธ มานะกรโกวิท
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

54,000

10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะรอยละ 67 อยูในระดับดี

วิธีการประเมิน
- ประเมินผลสัมฤทธิ์

เครื่องมือประเมิน
- แบบประเมิน

2. นักเรียนรอยละ 95 มีความสนใจเขารวม
กิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ทั้งในและนอก
หลักสูตร

- การสังเกต
- การเขารวมกิจกรรมตางๆ

- เกียรติบัตรและรางวัลที่ไดรับ
- ภาพถายการเขารวมกิจกรรม

3. นักเรียนรอยละ 95 มีผลงานดานศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป ทั้งในและนอกหลักสูตร

- รวบรวมรางวัลที่ไดรับจาก
การแขงขัน
- การเขารวมกิจกรรมตางๆ

-

4. นักเรียนรอยละ 95 เขารวมกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ทั้งในและนอก
หลักสูตร
5. นักเรียนรอยละ 90 มีความพึงพอใจตอการ
เขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ทั้งใน
และนอกหลักสูตร
6. นักเรียนรอยละ 90 เขารวมกิจกรรมระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน
7. ผูรับบริการรอยละ 85 มีความพึงพอใจตอ
สถานศึกษา
8. นักเรียนรอยละ 85 มีความพึงพอใจตอการใช
แหลงเรียนรูและภูมิปัญญาทองถิ่น

- การสังเกต
- การเขารวมกิจกรรมตางๆ

ผลงาน
เกียรติบัตรและรางวัลที่ไดรับ
ภาพถายการเขารวมกิจกรรม
แบบฟอร์มการรวบรวมขอมูล
การแขงขันฯ
- ภาพถายการเขารวมกิจกรรม

- การสังเกต
- การสอบถาม

- แบบประเมินความพึงพอใจ

-

- ภาพถายการเขารวมกิจกรรม

การสังเกต
การเขารวมกิจกรรมตางๆ
การสังเกต
ประเมินความพึงพอใจ
การสังเกต
ประเมินความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะในระดับดีขึ้นไป
2. นักเรียนที่มีความสนใจเขารวมกิจกรรม และสรางสรรค์ผลงานดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปทั้งใน
และนอกหลักสูตร
3. นักเรียนเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ทั้งในและนอก
หลักสูตร

4. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทั้งใน
และนอกหลักสูตร
ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ
(นายสุเมธ มานะกรโกวิท)
ตาแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาศิลปะ

ลงชื่อ..............................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ
ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. ( ) กลุ่ม/งาน ( / ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 1,2
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ขอที่ 1,2,3,4,5
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน
ประเด็นที่ 1.1 ขอที่ 1,2,3,4,5
ประเด็นที่ 1.2 ขอที่ 1,2,3,4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.2,2.3,2.4 และ 2.6
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 3.1,3.2,3.3,3.4 และ3.5
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สภาพปัจจุบันสังคมประเทศไทย เป็นสังคมผูบริโภค ผูเรียนบริโภคสื่อมากเกินไป ทาใหเกิดการ
เรียนรูตามสื่อ การแยกแยะสิ่งตาง ๆ มีนอย ทาใหนักเรียนขาดการคิดวิเคราะห์และมีทัศนคติในการทางาน
นอยลง รักความสบาย ความอดทนนอย การพัฒนาตนเองนอย ประกอบสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยคอนขางต่าทาใหเกิดปั ญหาทั้งสภาพความเป็นอยู และสภาพคุณภาพชีวิตคอนขางต่า การแกปัญหา
เศรษฐกิจ และการกระตุนใหผูเรียนตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูเรียนควรมีความรู
เกี่ยวกับทักษะการดารงชีวิต การทางานรวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใชเป็นแนวทางใน
การฝึ กทักษะของผู เรี ย นใหผู เรี ย นเกิดการเรียนรู ที่ยั่งยืน มีทัศนคติที่ ดี ผู เรียนสามารถนาความรูและ
ประสบการณ์ที่ไดรับไปใชในชีวิตประจาวันและในอนาคตได
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทุกคนสามารถเขาถึงระบบอินเทอร์เน็ตได
งาย ประกอบกับจานวนผูใชงานที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทุกคนมีอิสระที่จะเขาไปแบงปันความรู และเลือก
เครื่องมือที่ดีที่สุด เพื่อนาไปเผยแพรความรูที่ตัวเองตองการสื่อสาร และเสนอความคิดใหมๆ ไดโดยไมถูกปิด
กั้น การนา Social Media มาประยุกต์ใชในการจัดการเรียนการสอนนับเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญที่สานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาลังใหการสงเสริม และสนับสนุนใหเกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพราะ
ปัจจุบัน Social Media ได กลายเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการสรางสื่อใหเกิดเป็นเครือขายเชื่อมโยงกันในโลก
ออนไลน์ ที่เปิดโอกาสใหทุกคนสามารถใชเป็นชองทางในการเขาถึงกลุมเปูาหมายไดอยางงายและสะดวก
รวดเร็ว ซึ่งจะทาใหเกิดประโยชน์ตอการจัดการศึกษาเป็นอยางมาก ดังนั้นการนาเทคโนโลยี Social Media
มาใชเป็นเครื่องมือสื่อและแหลงเรียนรูเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน เป็นการผลักดันใหครูกาวทันโลกยุค
ปัจจุบัน และสามารถเขาถึงเยาวชนยุคใหมไดอยางทันทวงที ซึ่งจะทาใหเกิดระบบ “ชุมชนแหงการเรียนรู ”
บนเครือขายอินเทอร์เน็ต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.2 เพื่อสรางเสริมใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
2.3 เพื่อใหผูเรียนมีทักษะดานการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีนิสัยรักการทางาน และนาความรูและ
ทักษะที่ไดไปประยุกต์ใชในชีวิตประจาวัน
2.4 เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหมีทรัพยากรอยางเพียงพอและมีคุณภาพ
2.5 เพื่อปรับปรุงและซอมแซมอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.6 เพื่อใหนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบไอที เพียงพอ เพื่อใชในการเรียนการสอน
และการบริการ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รอยละ 80 ขึ้นไป
2. ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต รอยละ 80 ขึ้นไป
3. ผูเรียนมีทักษะดานการงานอาชีพและเทคโนโลยี รอยละ 80 ขึ้นไป
4. รอยละ 80 ของผูเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบริการสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนระดับมาก
ขึ้นไป
3.2 ด้านคุณภาพ
1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี อยูในระดับดีขึ้นไป
2. ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต อยูในระดับดีขึ้นไป
3. ผูเรียนมีทักษะดานการงานอาชีพและเทคโนโลยี อยูในระดับดีขึ้นไป
4. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบริการสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนระดับดีขึ้นไป
5. มีวัสดุและอุปกรณ์ที่ใชในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์อยางเพียงพอ
6. นักเรียนและครู –อาจารย์ ใชอินเทอร์เน็ตในการคนควา และการเรียนการสอนได

4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 1.ประชุมวางแผนโครงการ
(Plan) 2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
3.กาหนดหนาที่รับผิดชอบ
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานกลุมสาระ
(Do)
การเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
1.1 ตกแตงหองเรียนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
1.2 จัดซอมบารุงวัสดุ-ครุภัณฑ์

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
เดือน
นายกอศักดิ์
กันยายน
สอนสะอาด
2562
1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63

กิจกรรมที่ 2 การเรียนการสอนและ
การสงเสริมการเรียนวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
2.1 พัฒนาการเรียนการสอนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี
2.2 ประกวดแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63

กิจกรรมที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน
3.1 จัดทาสื่อการเรียนการสอน

1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63

3.
ตรวจสอบความถูก ตอ งทุก ขั้ น ตอน 1 ต.ค.62 –
ตรวจสอบ หลังการจัดทา
30 ก.ย.63
(Check)

7,290

นายกอศักดิ์
สอนสะอาด

18,850

นายเพียรศักดิ์
ศรีละกูล

7,669

นางวราภรณ์
ชนะกุล

4,150

นายกอศักดิ์
สอนสะอาด
นายกอศักดิ์
สอนสะอาด

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

4.
-ประเมิน ติดตาม แกไข
ประเมินผล -รายงาน
และ
รายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
30 มี . ค. 63
นายกอศักดิ์
และ
สอนสะอาด
30 ก.ย. 63

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อกิจกรรมที่ 1 พัฒนางานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ
กระดาษถายเอกสาร 70g
ซอมปริ้นเตอร์ 2 ครั้ง
หมึกพิมพ์ 4 สี
กระดาษกาวสี ขนาด 1.5 นิ้ว
กระดาษปกคละสี
ปากกาไวน์บอร์ด สีน้าเงิน สีแดง
เทปใส
กาวลาเทกซ์
ปลั๊กพวง 3 เมตร
ไมกวาดขนไก ดาม 40 ซม.
ตูวางของ 4 ชั้น

จานวนหน่วย
10
1
8
10
5
15
5
5
1
1
2

ราคาต่อหน่วย
100
2,000
180
50
100
20
25
25
150
150
500

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
1,000
2,000
1,440
500
500
300
125
125
150
150
1,000
7,290

ลงชื่อ.............................................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นายกอศักดิ์ สอนสะอาด)

ชื่อกิจกรรมที่ 2 การเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.1 พัฒนาการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่
รายการ
1 แก็สถังใหญ
2 แก็สถังเล็ก
3 น้าแก็สปฺุกลุ฿ก
4 เซต 3 เหลี่ยม
5 วงเวียน
6 ลวดเชื่อม
7 เมล็ดพันธุ์พืช
8 เหล็กกลอง
9 เหล็กเสน 3 หุล
10 สายไฟ 2*2.5
11 สายไฟ 2*1.5
12 เข็มขัดรัดสายไฟ
13 ตะปูรัดเข็มขัด
14 สวิตช์ไฟ 1 ทาง
15 สวิตช์ไฟ 2 ทาง
16 เตารับ
17 เตารับมีกราวด์
18 เบรกเกอร์ 20 A
19 คัทเตอร์ 20 A
20 คาร์ทริคฟิวส์
21 กลองแปูนไฟ 2*4
22 คอนเดินสายไฟ
23 คีมปอกสายไฟ
24 สกูร
รวมเป็นเงิน

จานวนหน่วย
1
2
1
10
10
10
5
10
10
1
1
1
0.5
10
10
10
5
5
5
5
10
5
4
1

ราคาต่อหน่วย
1,500
400
300
65
150
130
200
100
80
1000
800
100
200
20
20
20
50
50
80
60
20
100
100
100

ลงชื่อ....................................................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
( นายเพียรศักดิ์ ศรีละกูล )

รวมเป็นเงิน
1,500
800
300
650
1,500
1,300
1,000
1,000
800
1000
800
100
100
200
200
200
250
250
400
300
200
500
400
100
13,850

ชื่อกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.2 ประกวดแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

รายการ
ขาวสารหอมมะลิ
ขมิ้นผง
น้ามันพืช
กระเทียม
น้าตาลปี๊บ
น้าปลาดี
กะปิดี
มะนาวแปูน
มะเขือพวง
ปลาทู
มะเขือเปราะ
ถั่วฝักยาว
ชะอม
ขาวโพดออน
แครอท
ถั่วลันเตา
ปลาชอนแดดเดียว
เขียงวางอาหาร
แตงกวา
มะเขือเทศ
ตะไคร
แปูงตราพัดโบก
น้าตาลทรายละเอียด
กะทิอบควันเทียน
ควันเทียน
แหนบชอมวง
กลองใสอาหาร
กลองใสขนม
นมสด

จานวนหน่วย
1 ถุง
1 หอ
4 ขวด
1 กก.
3 กก.
1 ขวด
1 กระปุก
100 ลูก
2 กก.
20 เขง
3 กก.
2 กก.
20 กา
4 กก.
2 กก.
2 กก.
4 กก.
2 อัน
5 กก.
3 กก.
3 กก.
6 กก.
5 กก.
20 กลอง
2 อัน
4 อัน
1 แพ็ค
1 แพ็ค
10 กระปอง

ราคาต่อหน่วย
300
30
40
50
50
70
50
2
25
40
20
30
10
20
30
110
200
200
20
20
20
42
25
45
120
105
150
150
28

รวมเป็นเงิน
300
30
160
50
150
70
50
200
50
800
60
60
200
80
60
220
800
400
100
60
60
252
125
900
240
420
150
150
280

ที่
รายการ
30 บีทรูด
31 สีผสมอาหาร
32 ถุงมือพลาสติก
33 ไมไผ
34 ตะปู 2 กิโลกรัม
รวมเป็นเงิน

จานวนหน่วย
2 กก.
6 ขวด
1 แพ็ค
10
2

ราคาต่อหน่วย
80
15
42
70
100

รวมเป็นเงิน
160
90
42
700
200
7,669

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางวราภรณ์ ชนะกุล)
ชื่อกิจกรรมที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
ที่
รายการ
จานวน/หน่วย ราคาต่อหน่วย
1 กระดาษถายเอกสาร
25
100
2 ปากกาลบคาผิด
5
60
3 ลวดเย็บกระดาษ
10
15
4 คลิปดาหนีบกระดาษ
5
60
5 ปากกาเนนขอความ
5
30
6 แฟูมA4 3 หวง ขนาด 2.5 นิ้ว
5
100
7 กระดาษโฟโตA4
2
125
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
2,500
300
150
300
150
500
250
4,150

ลงชื่อ...................................................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นายกอศักดิ์ สอนสะอาด)
7. งบประมาณ
เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รายการ

เงินอุดหนุน

รวมเป็นเงิน

คาวัสดุ
คาใชสอย
คาครุภัณฑ์
รวมเป็นเงิน

37,959

37,959

37,959

37,959

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกอศักดิ์ สอนสะอาด
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และแหลงเรียนรูนอกสถานที่
10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ครูรอยละ 100 ใชสื่อและเทคโนโลยี -ตรวจแผนการ
ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู
จัดการเรียนรู

เครื่องมือประเมิน
-แบบสังเกตการจัดบรรยากาศการเรียนรู
-แบบบันทึกการตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู
-ประเมินผลจากการ แบบประเมินผล
จัดกิจกรรม

ผูเรียนรอยละ 100 ที่สามารถ
สื่อสาร เขียน และนาเสนอผล
การศึกษาคนควาโดยใชสื่อที่
เหมาะสมไดที่มีแหลงอางอิงที่เชื่อถือ
ได
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ผลการเรียน
รอยละ 75
- ประเมินสื่อการ
จัดการเรียนรู
ผูเรียนมีทักษะการเรียนวิชาการงาน - ผลการแขงขัน
อาชีพและเทคโนโลยีที่ดีขึ้น และเขา ศิลปหัตถกรรม
รวมแขงขันทักษะศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
นักเรียน

แบบทดสอบหรือแบบรายงานผลการ
เรียน
ทักษะของนักเรียนในการเขารวมแขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่อง มี
ความสามารถในการคิดอยางเป็นระบบ คิดสรางสรรค์ ตัดสินใจแกปัญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล มีความรูและ
ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร มีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานรวมกับผูอื่นได และมีเจต
คติที่ดีตออาชีพสุจริต
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
3) ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่พัฒนากระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

4) มีการพัฒ นาแหล งเรี ย นรู และใชป ระโยชน์จากแหล งเรียนรู ทั้งภายในและภายนอก เพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

ลงชื่อ...............................................................ผูเสนอโครงการ
(นายกอศักดิ์ สอนสะอาด)
ตาแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลงชื่อ..............................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุม บริหารวิชาการ

ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ“ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1. ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
2. ( ) กลุ่ม/งาน (/ ) กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 1,2
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ขอที่ 1,2,3,4
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน
ประเด็นที่ 1.1 ขอที่ 1,2,3,4,5
ประเด็นที่ 1.2 ขอที่ 1,2,3,4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.2,2.3,2.4 และ 2.6
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 3.1,3.2,3.3,3.4 และ3.5
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล (อธิบายหลักการ ความสาคัญ ที่มาและเหตุผล ควรมีการอางอิง เชน นโยบายหรือ
หลักวิชาการ)
ปัจจัยที่ทาใหนักเรียนประสบผลสาเร็จ ทางการเรียนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือการมีวัสดุ อุปกรณ์ ที่
พรอมเพรียงเหมาะสมกับการเรียนการสอนและเพื่อใหการดาเนินงานและการพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ ทางกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษามีความจาเป็นตองจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อ ที่ใชในการเรียน
ใหพอเพียงกับจานวนนักเรียนในแตหองเรียน
2. วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวบงชี้/หลักการและเหตุผล)
1. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะดานกีฬาและสามารถนาไปปรับใชในชีวิตประจาวันได
2. เพื่อใหผูเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์
3. เพื่อใหผูเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใชในการเรียนอยางพอเพียง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จานวนที่ไดรับการพัฒนา)
1. นักเรียนรอยละ ๙๕ มีสุขภาพดีและมีอุปกรณ์พอเพียงในการเรียน

2. นักเรียนรอยละ ๗๕ มีทักษะทางกีฬาชนิดตางๆ
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผูเรียนตระหนักถึงคุณคาในการออกกาลังและเลนกีฬา
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 1. วางแผนโครงการ
(Plan) 2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
3. กาหนดหนาที่รับผิดชอบ

2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 อุปกรณ์กีฬา(สื่อ)
(Do)
1.ของบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์
2.นาอุปกรณ์ที่ขาดแคลนมาใชในการจัดการเรียน
การสอน
3.ประเมินภาพรวมของการจัดกิจกรรม(ผูเรียนตอง
มีอุปกรณ์ครบทุกคนกิจกรรมที่ 2 อุปกรณ์
ประกอบการสอน
1. ของบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
2.นาวัสดุอุปกรณ์มาใชประกอบการจัดการเรียน
การสอน รวมถึงประเมินผูเรียน

3.ตรวจสอบ รายงานผลการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
(Check)
4.
ผูเรียนรอยละ 95 มีทักษะจากการเรียนการ
ประเมินผล สอนในรายวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
และรายงาน
(Action)

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

งบประมาณ/
ทรัพยากร

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/
กลุ่มงาน)

-

สุริยา คชอินทร์

ก.ย.- ต.ค.
ภาคเรียนที่
2/2562

ภาคเรียนที่
1/2563

8,385

1,228

-

หลังเสร็จสิ้น
กิจกรรมหรือ
โครงการ

-

-

สุริยา คชอินทร์

สุริยา คชอินทร์

สุริยา คชอินทร์

สุริยา คชอินทร์

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

รายการ
ไมเทเบิลเทนนิส
ไมแบดมินตัน
เสื้อลาลอง(เอี๊ยม)
ตาขายหวงบาสเกตบอล
แมกุญแจ
รวมเป็นเงิน

ภาคเรียนที่ 2 /2562
จานวนหน่วย
10
10
15
2
5

ราคาต่อหน่วย
155
350
165
180
100

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

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นายสุริยา คชอินทร์)
ชื่อกิจกรรมที่ 2 อุปกรณ์การสอน
ภาคเรียนที่ 2 /2562
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
1 กระดาษเกียรติบัตร
5
2 กระดาษA4
6
3 ฟิวเจอร์บอร์ด
4
4 กระดาษสีออน
6
5 ขอบติดบอร์ด
3
6 กาวสองหนา
2
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
65
110
25
8
15
25

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นายสุริยา คชอินทร์)

รวมเป็นเงิน
325
660
100
48
45
50
1,228

7. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

คาวัสดุ
ค่าใช้สอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน

9,613

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุริยา คชอินทร์
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10. การติดตามประเมินผล 11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เขียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดซึ่งอาจมีมากกวาวัตถุประสงค์ที่
กาหนด)
1. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะดานกีฬาและสามารถนาไปปรับใชในชีวิตประจาวันได
2. เพื่อใหผูเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์
3. เพื่อใหผูเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใชในการเรียนอยางพอเพียง

ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ
( นายสุริยา คชอินทร์ )
ตาแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ลงชื่อ..............................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุม บริหารวิชาการ
ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ
1. ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะของนักเรียน
2. ( ) กลุ่ม/งาน (/ ) กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 1,2
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพม. ขอที่ 2,3,4
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน
ประเด็นที่ 1.1 ขอที่ 1,2,3,4,5
ประเด็นที่ 1.2 ขอที่ 1,2,3,4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.2,2.3,2.4 และ 2.6
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 3.1,3.2,3.3,3.4 และ3.5
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 15.
5. ลักษณะโครงการ (/ ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เมื่อนักเรียนไดเรียนทั กษะกีฬาตางๆจากในชั่วโมงเรียนจึงมีความจาเป็นตองจัดใหมีการฝึกทักษะที่ได
เรียนมา โดยจัดใหมีการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อใหผูเรียนจะไดนาทักษะตางๆที่ไดเลาเรียนมา มา
ใชและแสดงออกในการแขงขัน รวมทั้งฝึกทักษะในการแขงขันเพื่อตอยอดนาไปสูการแขง ขันกีฬาประเภท
ตางๆภายนอกสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวบงชี้/หลักการและเหตุผล)
1. เพื่อใหผูเรียนไดนาทักษะที่ไดไปใชในชีวิตประจาวัน
2. เพื่อใหผูเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์
3. เพื่อเป็นการสรางภูมิคุมกันใหหางไกลยาเสพติด
4. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะทางกีฬาที่ตนเองชอบ

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จานวนที่ไดรับการพัฒนา)
1.นักเรียนรอยละ 80 มีการพัฒนาดานทักษะ
2.นักเรียนรอยละ 80 มีการพัฒนาดานรางกายที่แข็งแรง
3.2 เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนมีจิตใจที่ดี รูแพ รูชนะ รูอภัย
2.นักเรียนไดนาทักษะทางกีฬาไปใชในการดาเนินชีวิตประจาวัน
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
6. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน 1.ประชุมวางแผนโครงการ
(Plan) 2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
ก.ย.-ต.ค. 62
สุริยา คชอินทร์
3.กาหนดหนาที่รับผิดชอบ
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 มหกรรมความสามารถ
พ.ย.62-ม.ค.63
290
สุริยา คชอินทร์
(Do)
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการฯ
1.ฝึกซอม 2.เขารวมแขงขัน 3.
ประเมินผล
มิ.ย.-ก.ย. 63
21,240
สุริยา คชอินทร์
กิจกรรมที่ 2 กีฬาสีภายใน
1. จัดทาคาสั่งเพื่อจัดตั้งกรรมการ
2.ประชุมวางแผน
3.ดาเนินงานตาม
4.สอบถามความพึงพอใจ
5.ประเมินผลการดาเนินงาน
6.สรุปผลการดาเนินงาน
3,650
สุริยา คชอินทร์
กิจกรรมที่ 3 ลานกีฬาตานยาเสพติด
พ.ค.62-ม.ค.63
1. จัดทาคาสั่งเพื่อจัดตั้งกรรมการ
2.ประชุมวางแผน
3.ดาเนินงานตาม
4.สอบถามความพึงพอใจ

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

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

5.ประเมินผลการดาเนินงาน
6.สรุปผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 4 การแขงขันกีฬา
ก.ค.-ส.ค.63
นักเรียนระดับจังหวัด (อุปกรณ์)
1.ฝึกซอม 2.เขารวมแขงขัน 3.ประเมินผล
3.ตรวจสอบ
(Check)
4. ประเมินผล
และรายงาน
(Action)

รายงานผลการจัดกิจกรรมหรือโครงการ

หลังเสร็จสิ้น
กิจกรรม

รอยละ 95 ไดใชทักษะจากการเรียน
นามาใชในการแขงขันและประยุกต์ใชใน
ชีวิตประจาวัน

ประเมินจากการ
จัดกิจกรรม

1,060

สุริยา คชอินทร์

-

สุริยา คชอินทร์

-

สุริยา คชอินทร์

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาทักษะของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร สุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อกิจกรรมที่ 1 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 /2562
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
1 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
1
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
1.1 อุปกรณ์สาหรับตัดตอเพลง (แฟลชไดร์)
1
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
290

รวมเป็นเงิน
290

290

290
290

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นายสุริยา คชอินทร์)

ที่
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

ชื่อกิจกรรมที่ 2 กีฬาสีภายใน
ภาคเรียนที่ 1 /2563
รายการ
จานวนหน่วย
กีฬาสีภายใน
1
สีน้ามัน(ทาสนามวอลเลย์บอล)
2
สีน้าทาสนามบอล
6
ลูกกลิ้งทาสี
2
แปรงทาสี
2
ไมคฑากร
2
เหรียญรางวัล
150
คาเชาเต็น
3
คาเครื่องเสียง
1
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
21,240
750
980
60
120
250
40
1,000
4,000

รวมเป็นเงิน
21,240
1,500
5,880
120
240
500
6,000
3,000
4,000
21,240

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นายสุริยา คชอินทร์)

ที่
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ชื่อกิจกรรมที่ 3 ลานกีฬาตานยาเสพติด
ภาคเรียนที่ 1 /2563
รายการ
จานวนหนวย
ลานกีฬาตานยาเสพติด
1
ตาขายฟุตบอล (ฟุตบอล 7 คน)
1
เงินรางวัล
1
กระดาษเกียรติบัตร
1
น้าแข็ง (2 กระสอบ)
2
น้าดื่ม
6
รวมเป็นเงิน

ราคาตอหนวย
3,650
2,500
600
250
50
35

ลงชื่อ..............................................ผูประมาณการ
(นายสุริยา คชอินทร์)

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

ชื่อกิจกรรมที่ 4 การแขงกีฬานักเรียนระดับจังหวัด
ที่
1
1.1
1.2
1.3

รายการ
การแขงกีฬานักเรียนระดับจังหวัด
คาน้าดื่ม
คาอาหาร
คายาเวชภัณฑ์
รวมเป็นเงิน

ภาคเรียนที่ 1 /2563
จานวนหน่วย
6
24
1

ราคาต่อหน่วย

รวมเป็นเงิน
1,060
200
720
140
1,060

35
30
140

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นายสุริยา คชอินทร์)
7. งบประมาณ
รายการ
คาวัสดุ
คาใชสอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

26,240

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

26,240

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

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อใหผูเรียนไดนาทักษะที่ไดไปใชในชีวิตประจาวัน
2. เพื่อใหผูเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์
3. เพื่อเป็นการสรางภูมิคุมกันใหหางไกลยาเสพติด
4. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะทางกีฬาที่ตนเองชอบ
ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ
(นายสุริยา คชอินทร์)
ตาแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ลงชื่อ..............................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนากลุม บริหารวิชาการ

ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหาร วิชาการ
1. ชื่อโครงการ แนะแนวการศึกษา
2. ( ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ แนะแนว
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 1 , 2
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพม. ขอที่ 1 , 2 , 3 , 4
( / ) มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินภายใน/ภายนอก
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน
ประเด็นที่ 1 ขอที่ 2
ประเด็นที่ 2 ขอที่ 3 และขอที่ 4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ขอที่ 1 และขอที่ 2
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
ขอที่ 3 , 4 และขอที่ 5
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1 และขอที่ 3
5. ลักษณะโครงการ ( ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
จากการจัดกิจกรรมแนะแนวในระดับชั้ นมัธยมศึกษา พบวานักเรียนสวนใหญยังขาดความรูความ
เขาใจ และยั งไมเห็ นความส าคัญของการศึกษาตอ ยังไมรูวาตนเองชอบ หรืออยากเรียนสาขาใด อยาก
ประกอบอาชีพใด ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน ปัญหาดานเศรษฐกิจของครอบครัวขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ความสนใจใสใจในดานการเรียนของนักเรียนเอง และความไมรูวาตนเองชอบดานใดหรือมีความถนัด
ดานใด ซึ่งถาไมแกไขปัญหาเหลานี้แลวอาจทาใหนักเรียนมีระดับการศึกษาต่า ไมสามารถออกไปแขงขันใน
สังคม หรือประกอบอาชีพที่ดี และเป็นปัญหาขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในระดับประเทศไดการ
แกไขปัญหาดังกลาว จึงตองพัฒนาใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ และเห็นความสาคัญของการศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น สามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพของตนเอง รูจักความชอบและความถนัดของ
ตนเอง เพื่อชวยสงเสริม ใหความชวยเหลือนักเรียนใหไดรับความสุข รูจักการพึ่ งตนเอง การแกไขปัญหา การ
พัฒนาตนโดยใชสติปัญญาเพื่อใหเกิดความสาเร็จตามศักยภาพของตนเอง และนาพาตนเองไปสูเสนทางชีวิตที่
เหมาะสม ดารงตนอยางมีคุณคา เป็นประโยชน์แกสังคมและประเทศชาติอยางแทจริง

ดังนั้นกลุมงานแนะแนว โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงไดจัดทาโครงการแนะแนว
การศึกษาตอขึ้นมาเพื่อสนองนโยบายดังกลาว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อชวยเหลือนักเรียนในดานตางๆ เชน ดานการเรียน ความประพฤติ เศรษฐกิจและอาชีพ
2.2 เพื่อใหบริการขอมูลสารสนเทศดานการแนะแนว เชน การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ แกผูมี
สวนเกี่ยวของกับการศึกษา
2.3 เพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียนทั้งในดานสังคม อารมณ์ และจิตใจ เพื่อใหนักเรียนมีความรู
ความคิด รูจักการแกปัญหา มีทักษะในการดารงชีวิตไดอยางมีความสุข
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1) โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมในงานแนะแนว อยูในเกณฑ์ดี
2) นักเรียนรอยละ 90 ศึกษาตอและประกอบอาชีพ
3) นักเรียนรอยละ 90 มีความรักและความผูกพันตอเพื่อนตอครู และสถานศึกษา
3.2 ด้านคุณภาพ
1) โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมในงานแนะแนวไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) นักเรียนชั้นม.3 และ ชั้นม.6 ศึกษาตอและประกอบอาชีพ
3) นักเรียนมีความรักและความผูกพันตอเพื่อน ตอครู และสถานศึกษา
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
6. วิธีดาเนินการ
ขัน้ ตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 7. ประชุมคณะกรรมทุกทานวางแผน
(Plan) งานและประเมินแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2563
8. มอบหมายความรับผิดชอบการเขียน
งบประมาณ
3. ดาเนินการตามรายละเอียดของ
แตละกิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
7 - 11
นางสาวสุกัญญา
ก.ย. 62
เอมพันธุ์

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1 ต.ค. 62 –
2,000
นางสาวสุกัญญา
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 แนะแนวการศึกษาตอจาก 30 ก.ย. 63
เอมพันธุ์
(Do)
สถาบันตางๆ
กิจกรรมที่ 2 ออกแนะแนว ป.6
1 ต.ค. 62 –
4,000
นางสาวสุกัญญา
30 ก.ย. 63
เอมพันธุ์
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาหองแนะแนว
1 ต.ค. 62 –
1,500
นางสาวสุกัญญา
30 ก.ย. 63
เอมพันธุ์
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาบริการแนะแนว
1 ต.ค. 62 –
2,000
นางสาวสุกัญญา
5 บริการ
30 ก.ย. 63
เอมพันธุ์
3.
1. ตรวจสอบการดาเนินงานให เป็นไป 1 ต.ค. 62 –
นางสาวสุกัญญา
ตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่กาหนด
30 ก.ย. 63
เอมพันธุ์
(Check) 2. ตรวจสอบการดาเนินงานให เป็นไป
ตามเปูาหมายที่วางไว
3. ติดตามตรวจสอบโดยใชแบบประเมิน
ที่ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละบรรลุ
เปูาหมาย
4. ถ า มี ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคให เ ตรี ย ม
ดาเนินการแกไข
4.
1. สถิติการประเมินกิจกรรมแตละ
1 ส.ค. –
นางสาวสุกัญญา
ประเมินผล กิจกรรม
30 ก.ย. 63
เอมพันธุ์
และ
2. สรุปรายงานโครงการ
รายงาน
(Action)
ขัน้ ตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ แนะแนวการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร วิชาการ
ชื่อกิจกรรมที่ 1 แนะแนวการศึกษาตอจากสถาบันตางๆ
ภาคเรียนที่ 2/2562
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
1 อาหารวาง (น้า+ขนม)
20
50
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
1,000
1,000

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์)
ตาแหนง ครู
ที่
รายการ
1 อาหารวาง (น้า+ขนม)
รวมเป็นเงิน

ภาคเรียนที่ 1/2563
จานวนหน่วย
20

ราคาต่อหน่วย
50

รวมเป็นเงิน
1,000
1,000

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์)
ตาแหนง ครู

ที่
1
2
3
4
5

ชื่อกิจกรรมที่ 2 ออกแนะแนว ป.6
ภาคเรียนที่ 2/2562
รายการ
จานวนหน่วย
คาน้ามันรถ
คาของที่ระลึก (ตุ฿กตา กระปุกออมสิน ฯลฯ)
กระดาษสีชมพู A4
กระดาษสีฟูา A4
กระดาษถายเอกสาร A4
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย

50
2
2
5

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์)
ตาแหนง ครู

20
100
100
120

รวมเป็นเงิน
1,000
2,000
200
200
600
4,000

ที่
1
2
3
4
5

ชื่อกิจกรรมที่ 3 พัฒนาหองแนะแนว
ภาคเรียนที่ 2/2562
รายการ
จานวนหน่วย
อุปกรณ์ตกแตงหอง (ตะปู ลวด เป็นตน)
กลอนประตู
2
กลอนหนาตาง/ที่ล็อคหนาตางกันลมพัด
10
เกาอี้หัวโลน (สาหรับคนมาแนะแนว)
3
ถานนาฬิกา/ถานรีโมทสมาร์ททีวี
4
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
150
50
100
25

รวมเป็นเงิน
300
300
500
300
100
1,500

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์)
ตาแหนง ครู

ชื่อกิจกรรมที่ 4 พัฒนาบริการแนะแนว 5 บริการ
ภาคเรียนที่ 2/2562
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
1 กระดาษสีขาว A4
5
100
500
2 กระดาษปก
5
100
500
รวมเป็นเงิน
1,000
ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์)
ตาแหนง ครู

ที่
1
2
3
4
5

รายการ

ภาคเรียนที่ 1/2563
จานวนหน่วย

กระดาษโฟโต
กระดาษสติกเกอร์
ปกแผนใส
ปลั๊กไฟ
ฟิวเจอร์บอร์ด
รวมเป็นเงิน

1
1
1
1
2

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

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์)
ตาแหนง ครู

7. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

คาวัสดุ
คาใชสอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมใน
โรงเรียนสามารถจัด
งานแนะแนวไดอยางมีประสิทธิภาพ กิจกรรมในงานแนะแนว
อยูในเกณฑ์ดี
2. นักเรียนชั้นม.3 และ ชั้นม.6
นักเรียนรอยละ 90 ศึกษา
ศึกษาตอและประกอบอาชีพ
ตอและประกอบอาชีพ
3. นักเรียนมีความรักและความ
นักเรียนรอยละ 90 มี
ผูกพันตอเพื่อน ตอครู และ
ความรักและความผูกพัน
สถานศึกษา
ตอเพื่อนตอครู และ
สถานศึกษา

เครื่องมือประเมิน
แผนการจัดการเรียนรูวิชาแนะแนว

รายงานผลการติดตามผลการศึกษาตอ
การสังเกต
การสัมภาษณ์
แบบประเมินความพึงพอใจ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมในงานแนะแนวไดอยางมีประสิทธิภาพ
11.2 นักเรียน ม.3 เมื่อจบการศึกษาแลว สามารถเขาศึกษาตอในสายสามัญหรือสายอาชีพ
11.3 นักเรียน ม.6 เมื่อจบการศึกษาแลว สารมารถเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
11.4 นักเรียนไดรับการพัฒนาผูเรียนทั้งในดานสังคม อารมณ์ และจิตใจ มีความรู ความคิด รูจักการ
แกปัญหา มีทักษะในการดารงชีวิตไดอยางมีความสุข

ลงชื่อ.............................................................ผู เสนอโครงการ
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์)
ตาแหนง ครู
ลงชื่อ..............................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน)
ตาแหนง หัวหนางานกลุมบริหารวิชาการ
ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

กลุมบริหารงบประมาณ

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
1. ชื่อโครงการ............ พัฒนาการบริหารงบประมาณและบุคลากร........................................................
2. ( / ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ...............กลุมบริหารงบประมาณและบุคลากร...............................
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ …………… กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ขอที่ ………………………….
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม.5 ขอที่ …………5…………………….
( / ) มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินภายใน/ภายนอก
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน
ประเด็นที่………-………………………….ขอที่..........-..........
ประเด็นที่………-………………………….ขอที่........-............
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ขอที่ ……2.2….,2.4….,2.6…………………………….
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
ขอที่……………-…………………….
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่.........2.........................................
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การพัฒ นาการบริ ห ารงานงบประมาณ ถือเป็นภาระหนาที่ส าคัญอยางหนึ่งของโรงเรียนที่ตอง
ดาเนินการเพื่อใหเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 มาตรา ๔๗ ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก ซึ่งกลุมบริหารงบประมาณและบุคคล มีภาระงานสาคัญซึ่งประกอบดวย งานการเงินการบัญชี งาน
พัสดุ งานแผนงาน และงานบุคลากร ซึ่งชวยสงเสริมสนับสนุนใหกลุมงานอื่นๆ ไดทางานไดอย างราบรื่น
รวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน ดังนั้นจึงตองสงเสริมสนับสนุนใหมีบุคลากร ทรัพยากรที่เพียงพอ และมีคุณภาพใน
การดาเนินการ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุมงานการเงินและบัญชีใหมีความถูกตองตาม
ระเบียบ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุมงานพัสดุโรงเรียนใหมีความรวดเร็วและถูกตอง

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและสงเสริมขวัญและกาลังใจใหครูและบุคลากรในโรงเรียน
4. เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการทาแผนงาน การติดตามการดาเนินการใหมีความ
ถูกตอง
5. เพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. มีรายงานเงินคงเหลือประจาวันและบัญชีรับจายเงินทุกประเภทในโรงเรียน
2. มีบัญชีพัสดุของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน
3. บุคลากรในโรงเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาคุณภาพสงเสริมขวัญและกาลังใจ
4. จัดทาแบบพัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจาปี
5. มีระบบงานควบคุมภายใน
6. มีการจัดระบบงานกยศ/งานกองทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. รายงานขอมูลทางการเงินและบัญชี มีความถูกตองและเป็นปัจจุบัน
2. มีการจัดซื้อ-จัดจางและทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์มีความถูกตองและเป็นปัจจุบัน
3. บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนางานและเกิดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
4. แผนของโรงเรียนสอดคลองกับนโยบายระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ
5. มีระบบงานควบคุมภายในที่ถูกตองเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได
6. มีการจัดระบบงานกยศ/งานกองทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนที่สามารถตรวจสอบได
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
6. วิธีดาเนินการ
ขัน้ ตอน
1. วางแผน
(Plan)

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. ประชุมวางแผนโครงการ
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
3. กาหนดหนาที่รับผิดชอบ
2. ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 งานบริหารงานการเงิน
(Do)
และบัญชีโดยใชระบบ ICT
1.1 จัดทาบัญชีรับจายเงิน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
1-15 ต.ค. 62

งบประมาณ/
ทรัพยากร
-

ต.ค.62 - ก.ย. 63

3,575

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)
คณะกรรมการกลุม
บริหารงบประมาณและ
บุคลากร
น.ส.สุทธิรัก ศรีไพโรจน์

ขัน้ ตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

1.2 ตรวจบัญชีรับจายเงิน
1.3 เบิกจายคาสาธารณูปโภค
1.4 จัดทาประกันสังคม/ภาษี
1.5 รายงานงบประมาณประจาปี
กิจกรรมที่ 2 การบริหารงานพัสดุและ ต.ค.62 - ก.ย. 63
สินทรัพย์
2.1 จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์
2.2 จัดซอมบารุงวัสดุ ครุภัณฑ์
2.3 ตรวจสอบพัสดุประจาปี
2.4 จาหนายพัสดุประจาปี
กิจกรรมที่ 3 งานบริหารงานบุคลากร ต.ค.62 - ก.ย. 63
3.1 ทาสัญญาจางลูกจาง
3.2 สรางขวัญกาลังใจครูและ
บุคลากร
3.3 งานพัฒนาบุคลากรพัฒนา
วิชาชีพ
3.4 จัดทาขอมูลที่เกี่ยวของกับ
บุคลากร
- การอบรม/ประชุม/ของ
บุคลากร
- การขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC
- สรุปวันลาประจาเดือน
- ลงขอมูลประวัติ กพ.7
บุคลากร
- จัดทาบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือน
- ดาเนินการเรื่องการยาย
- ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- การขอเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติครู
3.6 จัดประเมินผลการดาเนินการ

งบประมาณ/
ทรัพยากร

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

3,250

นายวิกร ยิ้มยอง

42,420

น.ส.หทัยชนก
แคอนันต์

ขัน้ ตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
กิจกรรมที่ 4 การบริหารงานแผนงาน
4.1 จัดทาแบบปฏิบัติประจาปี
งบประมาณ 2563
4.2 ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
4.3 กากับติดตามการดาเนินตาม
แผน
4.4 รายงานผลการประเมินโครงการ
กิจกรรมที่ 5 งานควบคุมภายใน
6.1 เก็บขอมูลฝุายบริหาร
งบประมาณ
6.2 จัดทาระบบควบคุมภายใน
6.3 จัดสงระบบควบคุมภายใน
กิจกรรมที่ 6 งานกองทุนกูยืม กยศ.
/ปัจจัยพื้นฐาน
7.1 ชี้แจง/รับสมัครผูกูยืม
7.2 ทาสัญญา/แบบลงทะเบียน
7.3 จัดสงขอมูลใหธนาคารกรุงไทย
กิจกรรมที่ 8 งานคาใชจาย
สาธารณูปโภคและอื่นๆ
กิจกรรมที่ 9 งานคาจางบุคลากร
(คาตอบแทน)

3.ตรวจสอบ กิจกรรมที่ 1 งานการเงินและบัญชี
(Check) - ทะเบียนคุม/บัญชีประเภทตางๆ
กิจกรรมที่ 2 งานพัสดุและสินทรัพย์
- ทะเบียนพัสดุ
- สัญญาซื้อ/สัญญาจาง
กิจกรรมที่ 3 งานบุคลากร
-แบบสรุปขอมูลบุคลากรประจาเดือน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
ทรัพยากร
(บุคคล/กลุ่มงาน)
ต.ค.62 - ก.ย. 63
นายอัศวิน บุญแยมวงษ์
2,920

ต.ค.62 - ก.ย. 63

-

ต.ค.62 - ก.ย. 63

3,200

น.ส.สุทธิรัก
ศรีไพโรจน์

ต.ค.62 - ก.ย. 63

513,524

น.ส.สุทธิรัก
ศรีไพโรจน์

ต.ค.62 - ก.ย. 63

927,864

น.ส.สุทธิรัก
ศรีไพโรจน์

ต.ค.62 - ก.ย. 63

-

นายวิกร ยิ้มยอง

คณะกรรมการกลุม
บริหารงบประมาณและ
บุคลากร

ขัน้ ตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

งบประมาณ/
ทรัพยากร

ต.ค.62 ก.ย. 63

-

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

กิจกรรมที่ 4 งานแผนงาน
- รายงานแผนประจาปี
กิจกรรมที่ 5 งานสารสนเทศ
- รายงานระบบงานสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 6 งานระบบควบคุม
ภายใน
- รายงานระบบควบคุมภายใน
กิจกรรมที่ 7 งานกองทุนกู้ยืม กยศ.
- แบบนาสง/ทะเบียนผูกูยืมประจาปี
กิจกรรมที่ 8 งานค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภค

- e-budget
กิจกรรมที่ 9 งานค่าจ้างบุคลากร
4. ประเมินผล แบบรายงานประจาปีงบประมาณ
และรายงาน
(Action)

น.ส.สุทธิรัก ศรี
ไพโรจน์

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบริหารงบประมาณและบุคลากร
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
กิจกรรมที่ 1 งานบริหารงานการเงินและบัญชีโดยใชระบบ ICT
ที่
รายการ
ราคาต่อหน่วย
1 คากระดาษ A 4
98
2 ซองขาว พับ 4 (9/100g. ครุฑ)
55
3 สมุดทะเบียนคุม
75
4 ซอมคอมและปริ้นเตอร์
1
รวมเป็นเงิน

จานวนหน่วย
10
4
5
2,000

รวมเป็นเงิน
980
220
375
2,000
3,575

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์)
ตาแหนง ครู
กิจกรรมที่ 2 การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์
ที่
รายการ
1 คากระดาษ A 4
2 ลวดเสียบ
3 คลิปดา 2 ขา เบอร์ 111 / VC
4 ซอมคอมและปริ้นเตอร์
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
98
45
18
1

จานวนหน่วย
10
2
10
2,000

รวมเป็นเงิน
980
90
180
2,000
3,250

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นายวิกร ยิ้มยอง)
ตาแหนง ครู
กิจกรรมที่ 3 งานบริหารงานบุคลากร
ที่
รายการ
1 คากระดาษ A4
2 น้ายาลบคาผิด
3 กระดาษปกสี
4 หมึกเติม Canon 4 สี (สีละ 2 ขวด)
5 ลูกแมกซ์เบอร์ 35

ราคาต่อหน่วย
98
65
85
250
50

จานวนหน่วย
5
1
1
4
1

รวมเป็นเงิน
490
65
85
1,000
50

กิจกรรมที่ 3 งานบริหารงานบุคลากร (ตอ)
ที่
รายการ
6 กระดาษเกียรติบัตร
7 พัฒนาบุคลากร (คาใชจายในการเดินทางไปราชการ)
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
120
-

จานวนหน่วย
2
-

รวมเป็นเงิน
240
40,000
42,420

ลงชื่อ..............................................ผูประมาณการ
(นางสาวหทัยชนก แคอนันต์)
ตาแหนง ครู
กิจกรรมที่ 4 การบริหารงานแผนงาน
ที่
รายการ
1 คากระดาษ A 4
2 คาถายเอกสารพรอมทาเลม
3 ปากกาลบคาผิด
4 กระดาษปกใส
5 เทปกาว 2 นิ้ว
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
98
250
65
140
40

จานวนหน่วย
5
8
2
1
4

รวมเป็นเงิน
490
2,000
130
140
160
2,920

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นายอัศวิน บุญแยมวงษ์)
ตาแหนง ครู
กิจกรรมที่ 5 งานกองทุนกูยืม กยศ
ที่
รายการ
1 คาซอมปริ้นเตอร์
2 หมึกปริ้นเตอร์
3 คาจัดสงเอกสารใหกองทุน
รวมเป็นเงิน

*** ใชเงินสนับสนุนจาก กยศ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
1
2000
2,000
4
250
1,000
4
50
200
3,200

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์)
ตาแหนง ครู

กิจกรรมที่ 6 งานคาใชจายสาธารณูปโภคและอื่นๆ
ที่
รายการ
1 คากระแสไฟฟูา
2 คาโทรศัพท์
3 คาบริการอินเทอร์เนต **งบเขต
5 หมึกเครื่องถายเอกสาร + คาถายเอกสาร
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
35,000
107
3,520
50,000

จานวนหน่วย
12
12
12
-

รวมเป็นเงิน
420,000
1,284
42,240
50,000
513,524

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์)
ตาแหนง ครู
กิจกรรมที่ 7 งานคาจางบุคลากร (คาตอบแทน) ***การใชเงิน อุดหนุน 6 เดือนแรก+รายไดสถานศึกษา 6 เดือนหลัง
ที่
รายการ
ราคาต่อหน่วย
จานวนหน่วย รวมเป็นเงิน
คาจางครูอัตราจาง (5 คน)
10,640 * 1
1 ภาษาจีน ภาษาอังกฤษดนตรีไทย
12
559,680
9,000 * 4
ภาษาไทย สังคม
2
3

คาจางลูกจางชั่วคราว (3 คน)
แมบาน (1) นักการ (2)

เงินสบทบประกันสังคม (เงิน
อุดหนุน)
รวมเป็นเงิน

9,000 * 3

12

324,000

532 + 450(7)

12

44,184

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์)
ตาแหนง ครู

927,864

11.

งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(กยศ/เขต)
3,200

รวมเป็นเงิน

คาวัสดุ (1,2,3,4)

12,165

คาใชสอย (3)

40,000

40,000

-

-

คาครุภณ
ั ฑ์
คาตอบแทน (9)

463,932

คาสาธารณูปโภค+หมึก (8)

471,284

รวมเป็นเงิน

987,381

463,932
463,932

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

15,365

927,864
42,240

513,524

45,440

1,496,753

10. การติดตามประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. งานบริหารงานการเงินและบัญชีโดยใชระบบ ICT
- มีบัญชีรับ - จายครบทุกประเภท
- การจัดทาบัญชีถูกตองเป็นปัจจุบัน
2. การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์
- มีวัสดุ-อุปกรณ์สาหรับบริการเพียงพอ
- การมีจัดซื้อ-จัดจางถูกตองตามระเบียบ
3. งานบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน
- บุคลากรทุกคนไดรับการพิจารณา
- บุคลากรทุกคนไดรับการสงเสริมขวัญ
และกาลังใจ
4. งานบริหารงานแผนงาน
- แผนงานของโรงเรียนสอดคลองกับ สพฐ.
- มีการประเมินโครงการครบ
5. งานสารสนเทศบุคลากร
- มีการจัดทาขอมูลสารสนเทศ
- มีเอกสารสารสนเทศไวเผยแพร
6. งานควบคุมภายใน
- มีการจัดทาขอมูล
7. งานกองทุนกูยืมเงินเพื่อการศึกษา
- แบบลงทะเบียน/สัญญา
8. งานคาใชจายสาธารณูปโภค/รายจายประจา

วิธีประเมินผล

เครื่องมือประเมิน

ตรวจสอบ

ทะเบียนคุม

สอบถาม/ตรวจสอบ

แบบสอบถาม/ทะเบียนคุม

สอบถาม/บันทึกสถิติ
ขอมูล

แบบสอบถาม/ทะเบียนคุม

สอบถาม/บันทึกสถิติ
ขอมูล

แบบสอบถาม/ทะเบียนคุม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม/บันทึกสถิติ
ขอมูล
บันทึกสถิติขอมูล

แบบสอบถาม/ทะเบียนคุม

บันทึกสถิติขอมูล

ทะเบียนคุม
ทะเบียนคุม

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีระบบการปฏิบัติงานของกลุมงานการเงินและบัญชีใหมีความถูกตองตามระเบียบ
2. มีระบบการปฏิบัติงานของกลุมงานพัสดุโรงเรียนใหมีความรวดเร็วและถูกตอง
3. ครูและบุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการทางาน
4. มีการดาเนินการทาแผนงานอยางมีประสิทธิภาพ
5. มีระบบสารสนเทศของโรงเรียนที่ถูกตองและเป็นปัจจุบัน
6. มีระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณและบุคคล
ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
1. ชื่อโครงการ............ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ( / ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ...............กลุมบริหารงบประมาณและบุคลากร...............................
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแตปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม.5 ขอที่ …………4,5…………………….
( / ) มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินภายใน/ภายนอก
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน
ประเด็นที่………-………………………….ขอที่..........-..........
ประเด็นที่………-………………………….ขอที่........-............
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ขอที่ 2.4
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
ขอที่……………-…………………….
( ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ .............-................
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเนนการ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเป็นสาคัญ ผูสอนเป็นผูชวยสงเสริม แนะแนวทางใหเกิดองค์ความรูแก
ผูเรียน โดยการจัดหาแหลงการเรียนรู ทั้งแหลงการเรียนรูภายในหองเรียนและนอกหองเรียน และนาเอา
เทคโนโลยีมาผสมผสานใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด ดังนั้นผูสอนจะตองพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู
ความสามารถทั้งดานเนื้อหาตามกลุ มสาระการเรียนรูตาง ๆ ที่ทาหนาที่รับผิดชอบสอน ดานการถายทอด
ความรูสูเรียนในวิธีตาง ๆ ใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด การพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพนั้นยอม
เกิดมาจากรางกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และขวัญกาลังใจที่ดีดวย
โรงเรี ย นสิ ง หพาหุ “ประสานมิ ต รอุ ป ถั ม ภ์ ” ได เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ การพั ฒ นาความรู
ความสามารถของบุ คลากรในสถานศึกษานั้นจาเป็นจะตองมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง และโลกทัศน์ในแบบตาง ๆ เพื่อจะไดนามาถายทอดสูผูเรีย น
ตลอดจนมีการสรางขวัญและกาลังใจที่ดีตอบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อจะไดมีรางกายและจิตใจพรอมที่
จะปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อใหครูและบุคลากรไดรับความรูจากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ
2.2 เพื่อใหครูและบุคลากรไดนาเอาความรูที่ไดรับมาขยายผลตอและใชประโยชน์กับบุคลากร
และนักเรียน
2.3 เพื่อใหครูและบุคลากรมีขวัญและกาลังใจที่ดีและมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จานวน 34 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” มีความรูความเขาใจในวิชา
งานที่รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน
1. วางแผน
(Plan)

2. ดาเนินการ
(Do)

กิจกรรม/วิธีดาเนินการ
1. ศึกษา วิเคราะห์การ
ดาเนินงานพัฒนาบุคลากรใน
ปีงบประมาณที่ผานมา
2. ประชุมเพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
และกาหนดหนาที่รับผิดชอบ
3. ประสานงานผูเกี่ยวของใน
การดาเนินกิจกรรม
1. ศึกษาดูงานการจัดการ
เรียนการสอน
2. ศึกษาแหลงเรียนรู

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
สิงหาคม 2563

งบประมาณ/
ทรัพยากร

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)
ฝุายบริหารและคณะครู
ทุกทาน

สิงหาคม 2563

ฝุายบริหารและคณะครู
ทุกทาน

สิงหาคม 2563

กลุมบริหารงบประมาณ

กันยายน 2563

คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนินการ

3.ตรวจสอบ
(Check)
4. ประเมินผล
และรายงาน
(Action)

1.แบบประเมินความพึงพอใจ
1. ประเมินผล
รายงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
กันยายน 2563

งบประมาณ/
ทรัพยากร

กันยายน 2563

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)
กลุมบริหารงบประมาณ
กลุมบริหารงบประมาณ

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบริหารงบประมาณและบุคลากร
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ที่
รายการ
1 คาพาหนะ
2 คาที่พัก
3 คาอาหาร
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย

จานวนหน่วย

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

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวหทัยชนก แคอนันต์)
ตาแหนง ครู
7. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(กยศ)

รวมเป็นเงิน

คาวัสดุ
คาใชสอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
คาสาธารณูปโภค

รวมเป็นเงิน

40,000

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นางสาวหทัยชนก แคอนันต์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ครู แ ละบุ ค ลากรโรงเรี ย นสิ ง หพาหุ
“ประสานมิตรอุปถัมภ์”
จานวน 34 คน
ครูและบุคลากรโรงเรียนสิงหพาหุ
“ประสานมิตรอุปถัมภ์” มีความรูความ
เขาใจในวิชา งานที่รับผิดชอบ สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
- การสังเกต

เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต

- ประเมินผลจากการ - แบบประเมินความพึงพอใจ
จัดกิจกรรม และ
บันทึกจากแบบ
ประเมิน

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
2. บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและศึกษาดูงานจากภายนอกสถานศึกษาสามารถนามาใชกับนักเรียน

ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงกา
(นางสาวหทัยชนก แคอนันต์)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ......................................................................ผูอ นุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
1. ชื่อโครงการ............ โครงการโรงเรียนสุจริต
................................................................................................
2. ( / ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ...............กลุมบริหารงบประมาณและบุคลากร.........................................
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ ……………1,2…………. กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ขอที่ ………………………….
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม.5 ขอที่ …………1…………………….
( / ) มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินภายใน/ภายนอก
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน
ประเด็นที่………1.1………………………….ขอที่..........2,6..........
ประเด็นที่……1.2……………………….ขอที่...........1.........
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ขอที่ ………………………………….
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
ขอที่………………………………….
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่.........1.........................................
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ปูองกันการทุจริต”
(โครงการ “โรงเรียนสุจริต”) เกิดขึ้นเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติวาดวยการปูองกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่
2 (พ.ศ.2556-2560) ไดกาหนดวิสัยทัศน์วา “สังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและ
รวมกันปูองกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” มีเปูาหมายหลักเพื่อลดปัญหาการ
ทุ จ ริ ต ในสั ง คมไทยและยกระดั บ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของคนไทยให สู ง ขึ้ น อั น จะส ง ผลต อ ค า ดั ช นี ชี้ วั ด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยใหสูงขึ้น โดยตั้งคาเปูาหมาย
ไวที่รอยละ 50 ในปี พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ยังไดกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินการไว ๕
ยุทธศาสตร์ เพื่อนาไปสูการบรรลุเปูาหมายใน 4 กลุม คือ
2) กลุมเด็กเยาวชน โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ใหยึดถือประโยชน์สวนรวมมากกวา
ประโยชน์สวนตนใหเกิดความเขมแข็งมากที่สุดเพราะเป็นอนาคตของชาติ

3) กลุมภาครัฐ เสริมสรางและสนับสนุนใหใชหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารองค์กร ให
เจาหนาที่ของรัฐและผูดารงตาแหนงทางการเมืองยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ในการปฏิบัติ
หนาที่
4) กลุมภาคเอกชน สงเสริมและสนับสนุนใหใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรและเขา
มามีสวนรวมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
5) กลุมภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของทุก
หมูเหลาในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ส านั ก งาน ป.ป.ช. จึ ง อนุ มั ติ ให ส านั กพั ฒ นานวั ต กรรมการจั ด การศึ กษาด าเนิ น โครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)
โดยให ค วามส าคั ญ กั บ การเตรี ย มการด า นการปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในสถานศึ ก ษา เพื่ อ
วางรากฐานการปลู กจิ ตสานึกซึ่งเป็น กลไกในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ ซึ่ง
โครงการโรงเรียนสุจริต เป็นโครงการที่สอดคลองกับเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วาดวยการปูองกันการทุจริตโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนด
จุดหมายปลายทางที่มุงสูการเป็น “องค์กรแหงการเรียนรู อยูอยางพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกหนวยงาน
รั บ ผิ ด ชอบ ตอบสนองการปู องกัน การทุจ ริต ” โดยมีขอบเขตของภารกิจและจุด มุงเนนที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตองดาเนินการ คือ
1) พัฒนาทุกหนวยงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเป็นองค์กรแหง
การเรียนรู มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข
2) พัฒนากระบวนการเรียนรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง ปลูกจิตสานึกใหนักเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยูอยาง
พอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและปูองกันการทุจริต
3) พัฒนาครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการ อยางเป็นระบบและตอเนื่องให
มีคุณภาพ ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรูดานการสงเสริ ม และตอตานการทุจริต อยางเป็นระบบและมี
เครือขายระดับชาติและ นานาชาติที่เขมแข็งและกาวหนาอยางมีพลวัตร
2. วัตถุประสงค์
1. พัฒนานักเรียนในโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” มีทักษะกระบวนการคิด
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและปูองกันการทุจริต
2. พัฒนาครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามปฏิญญาของโรงเรียนสุจริต
3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู และสรางเครือขายโรงเรียนสุจริตภายใน
สพม.5

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนในโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย
ซื่อสัตย์สุจริต อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและปูองกันการทุจริต รอยละ 85
2. ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามปฏิญญาของโรงเรียนสุจริต รอยละ 90
3.2 เชิงคุณภาพ
1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู และสรางเครือขายโรงเรียนสุจริตภายใน
สพม.
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน
1. วางแผน
(Plan)
2. ดาเนินการ
(Do)

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
1.ประชุมวางแผนโครงการ
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
3.กาหนดหนาที่รับผิดชอบ
1) กิจกรรมบริษัทสรางการดี โดย
จัดตั้งตามรูปแบบของบริษัท
สรางการดี และดาเนินกิจกรรม
ใหสอดคลองกับกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารูของ
โรงเรียน
และดาเนินการประชาสัมพันธ์
เชน การจัดบูทในงานตางๆ
รวมกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
และหนวยงานที่ขอความรวมมือ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
1-15 ต.ค. 62

งบประมาณ/
ทรัพยากร
-

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)
คณะกรรมการ
โรงเรียนสุจริต

ต.ค. 62
-ก.ย 63

-

น.ส.สุทธิรัก ศรี
ไพโรจน์

ขั้นตอน
2. ดาเนินการ
(Do)

3.ตรวจสอบ
(Check)
4. ประเมินผล
และรายงาน
(Action)

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
2) กิจกรรม สพฐ. ใสสะอาด
ปราศจากคอรัปชั่น วางแผน
และดาเนินการรับการประเมิน
ITA จาก สพม.5
3) กิจกรรมการสรางสานึกพลเมือง
(Project Citizen) จัดกิจกรรม
ใหนักเรียนเรียนรูและสราง
จิตสานึกพลเมือง
4) กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้น
รณรงค์การสรางสังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต จัดทาโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ดานการคิด
วิเคราะห์แยกแยะ กระบวนการ
คิดฐาน 2
- แบบสอบถามความคิดเห็นการมี
สวนรวมในการปูองกันทุจริต
1. ผลการดาเนินงานกิจกรรม
บริษัทสรางการดี
2. รายงานกิจกรรม สพฐ. ใส
สะอาด ปราศจากคอรัปชั่น
3. รายงานกิจกรรมการสรางสานึก
พลเมือง (Project Citizen)
4. ผลงานกิจกรรมสื่อภาพยนตร์
สั้นรณรงค์การสรางสังคมที่ไม
ทนตอการทุจริต

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
ต.ค. 62
-ก.ย 63

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
น.ส.สุมนพัสร์
ปูองกัน

ต.ค. 62
-ก.ย 63

-

น.ส.คณิตา
จันทวงษ์

ต.ค. 62
-ก.ย 63

-

น.ส. อัจฉราวรรณ
กองสุผล

ก.ย 63

-

น.ส.สุทธิรัก ศรี
ไพโรจน์

ก.ย 63

-

น.ส.สุทธิรัก ศรี
ไพโรจน์
น.ส.สุมนพัสร์
ปูองกัน
น.ส.คณิตา
จันทวงษ์
น.ส. อัจฉราวรรณ
กองสุผล

7.งบประมาณ
รายการ
คาวัสดุ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

-

-

-

-

คาใชสอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์
2. นางสาวคณิตา จันทวงษ์
3. นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน
5. นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
10. การติดตามประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มี
วินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยูอยางพอเพียง
จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
และปูองกันการทุจริต
2. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ต ามปฏิ ญ ญาของโรงเรี ย น
สุจริต
3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์
ความรู และสรางเครือขายโรงเรียนสุจริต
ภายใน สพม.5

วิธีประเมินผล
การสอบถาม

เครื่องมือประเมิน
- แบบสอบถามความคิดเห็น
คุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมและปูองกันการทุจริต
2. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามปฏิญญาของโรงเรียนสุจริต
3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู และสรางเครือขายโรงเรียนสุจริตภายใน สพม.5

ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์)
ตาแหนง ครู
ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

กลุมบริหารงานทั่วไป

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหาร ทั่วไป
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป
2. ( √ ) กลุม่ /งาน ( ) กลุ่มสาระ บริหารทั่วไป
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 3 , 4 และขอที่ 5
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ขอที่ 1 ,2, 3 , 4 และขอที่ 5
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน
ประเด็นที่ 1 ขอที่ 2 , 3 , 4 และขอที่ 6
ประเด็นที่ 2 ขอที่ 1 , 2 , 3 และขอที่ 4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ขอที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 และขอที่ 6
( ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ
5. ลักษณะโครงการ ( ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในการบริหารงานในโรงเรียนทุกกลุมงานมีความสาคัญเทา ๆ กัน และในกลุมบริหารทั่วไป งาน
เอกสาร หนังสือราชการเขา ออก งานประชาสัมพันธ์แกบุคลากรภายในสถานศึกษา งานประชาสัมพันธ์
ภายนอกสถานศึกษา รวมไปถึงการใหสวัสดิการแกครู และบุคลากรในโรงเรียนในดานตาง ๆ มีความจาเป็น
ที่ตองมีแผนการปฏิบัติงานอยางมีระบบที่ดี ตลอดจนตองมีการพัฒนางานใหสอดคลองกับความเจริญทาง
เทคโนโลยี
2. วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวบงชี้/หลักการและเหตุผล)
2.1 เพื่อจัดระเบียบสานักงานบริหารใหเกิดความสะดวกและมีความคลองตัว
2.2 เพื่อประชาสัมพันธ์งานภายในโรงเรียนและภายนอกใหบุคลากรทราบโดยทั่วกันอยางมีระบบ
2.3 เพื่อจัดสวัสดิการและนันทนาการแกบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
2.4 เพื่อใหบริการแกผูรับการบริการในทุก ๆ ดานที่โรงเรียนใหบริการได
2.5 เพื่อใหการบริการแกนักเรียนในดานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องใชที่จาเป็น
2.6 เพื่อใหการบริการแกบุคลากรที่มาประสานสัมพันธ์กับโรงเรียน
2.7 เพื่อใหการรับและโตตอบหนังสือราชการเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและทันเวลา
2.8 เพื่อใหครูและบุคลากรมีการเก็บออมทรัพย์และแกปัญหาดานการเงิน

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จานวนที่ไดรับการพัฒนา)
1. รับและโตตอบหนังสือราชการทันกาหนดระยะเวลา 100 %
2. บุคลากรไดรับสวัสดิการตามขอตกลงของโรงเรียนครบและนันทนาการ 100 %
3. บุคลากรไดรับขาวสารของโรงเรียนและหนวยงานภายนอก 100 %
4. บุคคลภายนอกไดรับการบริการดานอาคารสถานที่และอื่น ๆ
5. บุคลากรในสถานศึกษามีการออมทรัพย์ 80 %
3.2 เชิงคุณภาพ
1. โตตอบหนังสือราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผูรับบริการทั้งภายในและนอกสถานศึกษามีความพึงพอใจในการใหบริการ
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

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

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

1 ต.ค.62 ถึง
30ก.ย.63

2,895

นางสาวหทัยชนก
แคอนันต์

1 ต.ค.62 ถึง
30 ก.ย.63
กิจกรรมที่ 3 งานสวัสดิการ
1 ต.ค.62 ถึง
รานคา
30 ก.ย.63
กิจกรรมที่ 4 งานประชาสัมพันธ์ 1 ต.ค.62 ถึง
30 ก.ย.63
กิจกรรมที่ 5 งานสวัสดิการครู
1 ต.ค.62 ถึง
และบุคลากร
30 ก.ย.63
กิจกรรมที่ 6 งานสวัสดิการออม 1 ต.ค.62 ถึง
ทรัพย์ครู
30 ก.ย.63

3,950

นางสาวหทัยชนก
แคอนันต์
นางสาวดวงพร พึ่งศรี

500

นางสาวดวงพร พึ่งศรี

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 1.ประชุมวางแผนโครงการ
(Plan) 2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
3.กาหนดหนาที่รับผิดชอบ
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1บริหารสานักงาน
(Do)
กิจกรรมที่ 2 งานสารบรรณ

นายเพียรศักดิ์ ศรีละกูล
นายเพียรศักดิ์ ศรีละกูล

ขั้นตอน

ระยะเวลา งบประมาณ
(วัน/เดือน/ปี) /ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 7 งานนันทนาการ
1 ต.ค.62 ถึง
30 ก.ย.63
กิจกรรมที่ 8 งานปฏิคม
1 ต.ค.62 ถึง
2,000
30 ก.ย.63
กิจกรรมที่ 9 งานสารสนเทศ
1 ต.ค.62 ถึง
4,960
30 ก.ย.63
กิจกรรมที่ 10 งานอาคารสถานที่ 1 ต.ค.62 ถึง
89,120
30 ก.ย.63
กิจกรรมที่ 11 งานสาธารณูปโภค 1 ต.ค.62 ถึง
20,460
30 ก.ย.63
กิจกรรมที่ 12 งานอนามัย
1 ต.ค.62 ถึง
7,000
โรงเรียน
30 ก.ย.63
กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

กิจกรรมที่ 13 งานโภชนาการ
และคุมครองผูบริโภค
กิจกรรมที่ 14 งาน
โสตทัศนูปกรณ์
การสังเกตุและการสัมภาษณ์

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

1 ต.ค.62 ถึง
30 ก.ย.63
1 ต.ค.62 ถึง
30 ก.ย.63
กันยายน 2563

กันยายน 2563

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)
นางอัจฉราวรรณ
กองสุผล
นางวราภรณ์ ชนะกุล
นายอัศวิน บุญแยมวงษ์
นายสุริยา คชอินทร์
นายเพียรศักดิ์ ศรีละกูล
นางสาวศุภรัตน์
เพ็ชรทอง
นางวราภรณ์ ชนะกุล

3,160

นายอัศวิน บุญแยมวงษ์
นางสาวหทัยชนก
แคอนันต์
นางสาวหทัยชนก
แคอนันต์

ที่
1
2
3
4
5
6

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป
ชื่อกิจกรรมที่ 1 บริหารสานักงาน
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
รวมเป็นเงิน
หมึกพิมพ์สีดา สีแดง สีเหลือง สีน้าเงิน
4
330
1,320
ลวดเสียบกระดาษ No.1
1
50
50
เทปใส ขนาด 1.5 นิ้ว
1
25
25
กระดาษเอ 4 ( 70 แกรม)
5
98
490
คาบารุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ปริ้นเตอร์
1,000
1,000
ลูกแม็ก No.10
1
10
10
รวมเป็นเงิน
2,895
ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวหทัยชนก แคอนันต์)
ตาแหนง หัวหนางานบริหารสานักงาน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อกิจกรรมที่ 2 งานสารบรรณ
รายการ
จานวนหน่วย
กระดาษเอ 4 ( 70 แกรม)
20
ปากกาลบคาผิดหัวเข็ม 4.2 ml.ZL102-w/Pe
2
คลิบดา 2 ขา เบอร์ 109 / VC
1
คลิบดา 2 ขา เบอร์ 111 / VC
1
เทปใส ½*36YDS / Nuvo
2
สมุดบัญชีปกแข็ง No 2/80มุมผา / เหรียญทอง
2
ซองน้าตาล 9*12 ¾KA 125 แกรม(มีครุฑ)/55
1
ทะเบียนหนังสือสง / VC
1
ทะเบียนหนังสือรับ / VC
1
กรรไกรตัดกระดาษ
2
มีดคัตเตอร์
2
คาจัดสงเอกสาร
คาบารุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ปริ้นเตอร์
รวม

ราคาต่อหน่วย
98
55
32
18
30
50
150
75
75
50
35
200
1,000

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวหทัยชนก แคอนันต์)
ตาแหนง หัวหนางานสารบรรณ

รวมเป็นเงิน
1960
110
32
18
60
100
150
75
75
100
70
200
1,000
3,950

ชื่อกิจกรรมที่ 3 งานประชาสัมพันธ์
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
1 กระดาษ A4
2
2 เทปผาแล็คซีน 1.5 นิ้ว คละสี Nuvo / แคบริด
6
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
100
50

รวมเป็นเงิน
200
300
500

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวดวงพร พึ่งศรี)
ตาแหนง หัวหนางานประชาสัมพันธ์

ที่

รายการ

ชื่อกิจกรรมที่ 4 งานปฏิคม
จานวนหน่วย

ราคาต่อหน่วย

อาหาร+เครื่องดื่ม
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
2,000
2,000

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางวราภรณ์ ชนะกุล)
ตาแหนง หัวหนางานปฏิคม
ที่
1
2
3.
4
5
6
7

ชื่อกิจกรรมที่ 5 งานสารสนเทศ
รายการ
จานวนหน่วย
ถายเอกสารรูปเลมสารสนเทศ
7
คาเชาพื้นที่บริการเว็บไซด์โรงเรียน
1
กระดาษ A4
5
ตะกราใสเอกสาร
2
ปากกาน้าเงิน
2
ปากกาลบคาผิด
2
แฟูม 3 หวง
3
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
100
3,300
80
50
10
70
100

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นายอัศวิน บุญแยมวงษ์)
ตาแหนง หัวหนางานสารสนเทศ

รวมเป็นเงิน
700
3,300
400
100
20
140
300
4,960

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อกิจกรรมที่ 6 งานอาคารสถานที่ ภาคเรียนที่ 2 /2562
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
น้ามันเบนซิน
180 ลิตร
32
น้ามันดีเซล
30 ลิตร
30
น้ามันเครื่องรถตัดหญา 4 จังหวะ
4 ลิตร
130
น้ามันออโตลูป
2 ลิตร
130
ใบมีดตัดหญา ขนาด 12 นิ้ว
2 ใบ
350
สายเอ็นตัดหญา
1 มวน
400
หัวเทียนเครื่องตัดหญา 4 จังหวะ
2 หัว
100
ที่สูบลมจักรยาน
1 อัน
300
ยางในรถเข็น ขนาด 26 x 2 นิ้วครึ่ง
1 เสน
150
ชุดเทียน ระบบไฟฟูา
1 ชุด
200
ชุดธูป กระถางธูประบบไฟฟูา
1 ชุด
200
ชุดแพขอขมา
1 ชุด
400
รางปลั๊กพวงเสียบไฟ
2 อัน
250
ไมกวาดทางมะพราว
60 อัน
50
ไมกวาดดอกหญา
60 อัน
50
ที่โกยผง
30 อัน
65
ไมกวาดหยากไย
10 อัน
50
ถุงดาใสขยะ
5 แพ฿ค
60
ไมถูพื้น+ผา
15 อัน
200
ผาม฿อบพื้นดันฝุุน
2 อัน
250
แปลงลางสุขภัณฑ์มีดาม
6 อัน
55
น้ายาลางหองน้าเป็ดสีมวง
10 ขวด
60
ผงซักฟอก
4 ถุง
60
ถุงมือยางสีสม
4 คู
50
ลวดขาว
2 ก.ก
50
ตะปู
2 ก.ก
50
คีมตัดลวด
1 อัน
50
สีน้ามันทาไม สีขาว
1 กระปอง
150
น้ามันสน
1 ขวด
40
แปลงทาสี
1 อัน
30

รวมเป็นเงิน
5760
900
520
260
700
400
200
300
150
200
200
400
500
3000
3000
1950
500
300
3000
500
330
600
240
200
100
100
50
150
40
30

ที่
31
32
33
34
35
36

รายการ
เทียนไข
ธูป
คาลางเครื่องปรับอากาศ
คาซอมบารุงเครื่องปรับอากาศ
คาซอมบารุงเครื่องตัดหญา
คาเหมาจายตามสภาพจริง
รวมเป็นเงิน

จานวนหน่วย
2 กลอง
2 หอ
24 เครื่อง

ราคาต่อหน่วย
50
50
450

รวมเป็นเงิน
100
100
10800
9000
3000
5000
52,580

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นายสุริยา คชอินทร์)
ตาแหนง ...........ครู..........
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ
น้ามันเบนซิน
น้ามันดีเซล
น้ามันเครื่องรถตัดหญา 4 จังหวะ
น้ามันออโตลูป
ไมกวาดทางมะพราว
ไมกวาดดอกหญา
ที่โกยผง
ถังดาใสขยะ
ไมถูพื้น+ผา
คาลางเครื่องปรับอากาศ
คาเหมาจายตามสภาพจริง
รวมเป็นเงิน

ภาคเรียนที่ 1 /2563
จานวนหน่วย
180 ลิตร
30 ลิตร
4 ลิตร
2 ลิตร
60 อัน
60 อัน
20 อัน
20 ใบ
15 อัน
24 ตัว

ราคาต่อหน่วย
32
30
130
130
50
50
65
150
200
450

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นายสุริยา คชอินทร์)
ตาแหนง หัวหนางานอาคารสถานที่

รวมเป็นเงิน
5760
900
520
260
3000
3000
1300
3000
3000
10800
5000
36,540

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อกิจกรรมที่ 7 งานสาธารณูปโภค
รายการ
จานวนหน่วย
ไสกรองน้า
2
ทอ PVC 2นิ้ว
2
ขอตอตรง2นิ้ว
5
ทอ PVC 4 หุน
2
ทอ PVC 6 หุน
2
หลอดฟลูออเรสเซนส์ 40 วัตต์
30
หลอดฟลูออเรสเซนส์ 20 วัตต์
10
บาลลาสต์40วัตต์
10
บาลลาสต์20วัตต์
5
สวิตซ์
10
ปลั๊กไฟ
10
ปลั๊กไฟมีกราวน์
10
ชุดหลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ 20 วัตต์
5
โคมไฟฟูาเสาขั้ว
5
ไฟกระพริบ
4
เหล็ก1×2 นิ้ว
1
ลอมีเบรก
4
ลวดเชื่อม
1
แบตเตอรี่
1
สีสเปรย์
6
เหล็กฉาก1นิ้ว
1
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
4,000
100
20
30
40
50
40
80
80
20
20
50
120
300
600
200
100
120
1,500
50
1,000

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นายเพียรศักดิ์ ศรีละกูล)
ตาแหนง หัวหนางานสาธารณูปโภค

รวมเป็นเงิน
8,000
200
100
60
80
1,500
400
800
400
200
200
500
600
1,500
2,400
200
400
120
1,500
300
1,000
20,460

ชื่อกิจกรรมที่ 8 งานอนามัยโรงเรียน
รายการ
จานวนหน่วย

ที่
1 ยาและเวชภัณฑ์
2 อุปกรณ์ทาความสะอาด
รวมเป็นเงิน

2

ราคาต่อหน่วย
500

รวมเป็นเงิน
6,000
1,000
7,000

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวศุภรัตน์ เพ็ชรทอง)
ตาแหนง หัวหนางานอนามัยโรงเรียน

ที่
1
2
3

ชื่อกิจกรรมที่ 9 งานโสตทัศนูปกรณ์
รายการ
จานวนหน่วย
ถานไมค์
12
สายลาโพง 1.55 cm.
2
ขาตั้งไมค์ 4 ตัว
1
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
30
800
1,200

รวมเป็นเงิน
360
1,600
1,200
3,160

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นายอัศวิน บุญแยมวงษ์)
ตาแหนง หัวหนางานโสตทัศนูปกรณ์
12. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

คาวัสดุ
คาใชสอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเพียรศักดิ์ ศรีละกูล
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

134,045

10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. สานักงานมีความสะอาดและสะดวก
การสัมภาษณ์
2. การรับ โตตอบหนังสือราชการเป็นไปตามกาหนด
การสังเกต
3. บุคลากรไดรับสวัสดิการและการ ใหบริการ
การสัมภาษณ์

เครื่องมือประเมิน
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 โรงเรียนไดรับการยอมรับแกผูมาใชบริการและหนวยงานตาง ๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์
2 บุคลากรในโรงเรียนมีประสิทธิภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ
(นายเพียรศักดิ์ ศรีละกูล)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหาร ทั่วไป
1. ชื่อโครงการ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและภาคีเครือข่าย
2. ( √ ) กลุม่ /งาน ( ) กลุ่มสาระ บริหารทั่วไป
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 1 , 2 , 3 , 4 และขอที่ 5
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ขอที่ 1 , 2 , 3 , 4 และขอที่ 5
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน
ประเด็นที่ 1 ขอที่ 2 , 3 , 4 และขอที่ 6
ประเด็นที่ 2 ขอที่ 1 , 2 , 3 และขอที่ 4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ขอที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 และขอที่ 6
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1 , 2 และขอที่ 3
5. ลักษณะโครงการ ( ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในการบริหารงานโรงเรียนจะตองไดรับความรวมมือไมวาจะเป็นบุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน
รวมไปถึงโรงเรียนตางๆ ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษา โรงเรียนรวมพัฒนา หนวยงาน
ราชการในกระทรวงศึกษา หนวยงานอื่น ๆ ตลอดจนวัดในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ซึ่งจะมีปฏิสัมพันธ์
ดานตางๆ รวมกัน ดังนั้นโรงเรียนจึงตองจัดทาโครงการขึ้นมาเพื่อรองรับการทางาน
2. วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวบงชี้/หลักการและเหตุผล)
2.1 เพือ่ ประสานการทางานและการพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อใหความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน
2.3 เพื่อประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียนสูชุมชน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จานวนที่ไดรับการพัฒนา)
1) ใหและรับการสนับสนุนระหวางโรงเรียนกับโรงเรียนรวมพัฒนา100 %
2) ใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ไมนอยกวา90 %
3) ประชาสัมพันธ์ขาวสารของโรงเรียนสูชุมชน 100 %

3.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนและชุมชนไดรับความพึงพอใจ และมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
2) เผยแพรขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
13. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
14. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

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

ระยะเวลา งบประมาณ/
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร
1 ก.ย.62 ถึง
30ก.ย.62
1,150

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

2.
ชุมชนสัมพันธ์
ดาเนินการ
(Do)

1 ต.ค.62 ถึง
30ก.ย.63

นายกอศักดิ์ สอนสอาด

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

กันยายน 2563

นายกอศักดิ์ สอนสอาด

กันยายน 2563

นายกอศักดิ์ สอนสอาด

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหารทั่วไป
ชื่อกิจกรรมที่ 1 ชุมชนสัมพันธ์
ที่
รายการ
1 กระดาษขาว A4
2 กระดาษกาวคละสี
3 กระดาษปกสี

จานวนหน่วย

ราคาต่อหน่วย
200
500
450

รวมเป็นเงิน
200
500
450
1,150

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นายกอศักดิ์ สอนสอาด)
ตาแหนง หัวหนางานชุมชนสัมพันธ์
5. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

คาวัสดุ
คาใชสอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน

1,150

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกอศักดิ์ สอนสอาด
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียนรวมพัฒนา 1 สังเกต
2. ชุมชนรวมมือสนับสนุนกิจการโรงเรียน
2. สังเกต

เครื่องมือประเมิน
1. แบบสังเกต
2. แบบสังเกต

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 โรงเรียนไดรับการยอมรับจากชุมชน
2 บุคลากรในโรงเรียนมีประสิทธิภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ
(นายเพียรศักดิ์ ศรีละกูล)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหาร ทั่วไป
1. ชื่อโครงการ พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน (Zero Waste)
2. ( √ ) กลุม่ /งาน ( ) กลุ่มสาระ บริหารทั่วไป
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 1 , 2 , 3 , 4 และขอที่ 5
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ขอที่ 1 , 2 , 3 , 4 และขอที่ 5
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน
ประเด็นที่ 1 ขอที่ 2 , 3 , 4 และขอที่ 6
ประเด็นที่ 2 ขอที่ 1 , 2 , 3 และขอที่ 4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ขอที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 และขอที่ 6
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
ขอที่ 1 , 2 , 3 , 4 และขอที่ 5
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1 , 2 และขอที่ 3
5. ลักษณะโครงการ ( ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในการบริหารงานในโรงเรียน ไมวาจะเป็นงานดานวิชาการ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ การจัด
กิจกรรมใหกับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนแลว งานสนับสนุนอีกอยางหนึ่งที่ คือดานสภาพแวดลอม
โรงเรียนก็มีความจาเป็นอยางมากที่จะตองดาเนินการควบคูไปกับงานดานอื่นๆ โรงเรียนจึงมีความจาเป็นที่
จะตองใหการดูแลสภาพแวดลอม เพื่อที่จะทาให บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานอยางมีความสุขและเกิด
ประสิทธิภาพของงานที่มีประสิทธิผลสูงสุดและอีกประการโรงเรียนมีนักเรียนจานวนมากและในแตละปีจะมี
ขยะจานวนมากจึงจาเป็นตองมีการกาจัดและรีไซเคิลใหมีปริมาณลดลง
2. วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวบงชี้/หลักการและเหตุผล)
2.1 เพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียน
2.2 เพื่อดูแลความสะอาดของโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จานวนที่ไดรับการพัฒนา)

1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนใหสวยงามขึ้น
3.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เสริมสรางการเรียนรูที่ดี
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
6. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร
1 ก.ย.62 ถึง
30ก.ย.62

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

2. ดาเนินการ (Zero Waste)
(Do)
กาจัดขยะในโรงเรียน

1 ต.ค.62 ถึง
30ก.ย.63

นายสุริยา คชอินทร์

3.ตรวจสอบ
(Check)

กันยายน 2563

นายสุริยา คชอินทร์

กันยายน 2563

นายสุริยา คชอินทร์

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน
(Plan)

1.ประชุมวางแผนโครงการ
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
3.กาหนดหนาที่รับผิดชอบ

แบบสอบถาม

4. ประเมินผล รายงานผล
และรายงาน
(Action)
7. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

คาวัสดุ
คาใชสอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุริยา คชอินทร์

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. สารวจความ
1. สภาพแวดลอมของโรงเรียนสะอาดรมรื่น
พึงพอใจ
2. หองเรียนหองปฏิบัติการมีความสะอาดพรอมใชงาน 2. สารวจ

เครื่องมือประเมิน
1. แบบสารวจ
2. แบบสารวจ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เสริมสรางการเรียนรูที่ดี
2.ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง

ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ
(นายเพียรศักดิ์ ศรีละกูล)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหาร ทั่วไป
1. ชื่อโครงการ พัฒนางานสถานศึกษาพอเพียง
2. ( ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ งานสถานศึกษาพอเพียง
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 1 , 2 , 3 , 4 และขอที่ 5
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ขอที่ 1 , 2 , 3 , 4 และขอที่ 5
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน
ประเด็นที่ 1 ขอที่ 2 , 3 , 4 และขอที่ 6
ประเด็นที่ 2 ขอที่ 1 , 2 , 3 และขอที่ 4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ขอที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 และขอที่ 6
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
ขอที่ 1 , 2 , 3 , 4 และขอที่ 5
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1 , 2 และขอที่ 3
5. ลักษณะโครงการ ( ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเป็นสถานที่ในการผลิตพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติ เป็นแหลงการเรียนรู พัฒนาทางดาน
สติปัญญา ทางดานรางกาย ทางดานอารมณ์ และทางดานสังคม ในสังคมปัจจุบันมีความเจริญและพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีมากมาย การพัฒนาดานจิตใจ คุณธรรมและจริยธรรมยังมีนอย ดังนั้น โรงเรียนจึงไดจัดทา
โครงการ สงเสริมเศรษฐกิจพอพียง เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดกับนักเรียน นักเรียนสามารถ
เรียนรูในโรงเรียนไดอยางมีความสุข เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแลว จะทาใหผลการ
เรียนดีขึ้น และบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาแหงชาติที่วานักเรียนเป็นผูที่ดี เกง มีสุข และ
ดารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไป
ดังนั้นกลุมงานสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงไดจัดทาโครงการ
พัฒนางานสถานศึกษาพอเพียง ขึ้นมาเพื่อสนองนโยบายดังกลาว
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรที่สงเสริมเอื้อตอการดาเนินงานงานสถานศึกษาพอเพียง
2. เพื่อใหการดาเนินงานสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียน เป็นไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. ครู และนักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมพัฒนาดูแล ชวยเหลืออยางทั่วถึง และตรงตามสภาพที่
เป็นจริง
3.2 ด้านคุณภาพ
1. โรงเรียนมีระบบงานสถานศึกษาพอเพียง ที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข มีทักษะในการดาเนินชีวิต และสามารถดารงตนอยูในสังคมได
อยางมีความสุข
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1 ต.ค. 62 –
นายเพียรศักดิ์
30 ก.ย. 63
ศรีละกูล

1. วางแผน 10.ประชุมคณะกรรมทุกทานวางแผน
(Plan) งานและประเมินแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 256๒
11.มอบหมายความรับผิดชอบการเขียน
งบประมาณ
3. ดาเนินการตามรายละเอียดของแต
ละกิจกรรม
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
1 ต.ค. 62 –
(Do
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบ
30 ก.ย. 63
บูรณาการ
กิจกรรมที่ 2 อบรมนักเรียนแกนนา
1 ต.ค. 62 –
สถานศึกษาพอเพียง
30 ก.ย. 63
กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปผลการ
1 ต.ค. 62 –
ดาเนินงาน
30 ก.ย. 63
3.
1. ตรวจสอบการดาเนินงานให เป็นไป กันยายน
ตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่กาหนด
2563

นางสาวสุกัญญา
เอมพันธุ์

12,400
1,500
-

นางสาวสุกัญญา
เอมพันธุ์
นางสาวสุกัญญา
เอมพันธุ์
นางสาวสุกัญญา
เอมพันธุ์

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

2. ตรวจสอบการดาเนินงานให เป็นไป
ตามเปูาหมายที่วางไว
3. ติดตามตรวจสอบโดยใชแบบประเมิน
ที่ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละบรรลุ
เปูาหมาย
4. ถ า มี ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคให เ ตรี ย ม
ดาเนินการแกไข
4.
1. สถิติการประเมินกิจกรรมแตละ
ประเมินผล กิจกรรม
และ
2. สรุปรายงานโครงการ
รายงาน
(Action)

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

(Check)

ที่
1
2
3

กันยายน
2563

-

นายเพียรศักดิ์
ศรีละกูล

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนางานสถานศึกษาพอเพียง
ชื่อกิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ภาคเรียนที่ 1/2563
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
คาอาหารกลางวัน + อาหารวาง
85
120
10,200
(17 หอง หองละ 5 คน เทากับ 85 คน)
คาอาหารกลางวัน + อาหารวาง ครู
10
120
1,200
คาเอกสาร
1,000
รวมเป็นเงิน
12,400
ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์)
ตาแหนง ครู

ชื่อกิจกรรมที่ 2 ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
20
50

ที่
1 คาอาหารวาง
2 คาเอกสาร
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
1,000
500
1,500

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์)
ตาแหนง ครู

7. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

คาวัสดุ
คาใชสอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

13,900

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเพียรศักดิ์ ศรีละกูล
16. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”
10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. ครูทุกคน และนักเรียนแกนนา
ครู และนักเรียนแกนนาไดรับการ
ไดรับการสงเสริมพัฒนาดูแล
สงเสริมพัฒนาดูแล ชวยเหลืออยาง
ชวยเหลืออยางทั่วถึง และตรงตาม ทั่วถึง ทุกคน
สภาพที่เป็นจริง

เครื่องมือประเมิน
รายงานสรุปการจัด
อบรมครู และนักเรียน
แกนนา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2. โรงเรียนมีระบบงานสถานศึกษา
พอเพียงที่เขมแข็ง และมี
ประสิทธิภาพ
3. นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข
มีทักษะในการดาเนินชีวิต และ
สามารถดารงตนอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข

วิธีการประเมิน
ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ

เครื่องมือประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ

นักเรียนรอยละ 90 มีความสุข
การสังเกต
มีทักษะในการดาเนินชีวิต และสามารถ การสัมภาษณ์
ดารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข แบบประเมินความพึง
พอใจ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ครูทุกคน และนักเรียนแกนนา ไดรับการสงเสริมพัฒนาดูแล ชวยเหลืออยางทั่วถึง
และตรงตามสภาพที่เป็นจริง
11.2 โรงเรียนมีระบบงานสถานศึกษาพอเพียงที่เขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ
11.3 นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข มีทักษะในการดาเนินชีวิต และสามารถดารงตนอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข

ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ
(นายเพียรศักดิ์ ศรีละกูล)
ตาแหนง ครู

ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์

กลุมบริหารกิจการนักเรียน

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1. ชื่อโครงการ To Be Number 1
2. () กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ บริหารกิจการนักเรียน
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 2
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ขอที่ 1
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1
ประเด็นที่ 1.2 ขอที่ 1-4
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1
5. ลักษณะโครงการ () ตอเนื่อง ( ) ใหม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากประเทศไทยอยูในสภาวะวิกฤตทั้งทางดานการเมืองที่ยังไมสงบนิ่ง และเป็นผลตอเนื่อง
ทางดานเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ที่ทาใหเด็กอยูในภาวะที่อาจตกเป็นเครื่องมือของสังคมที่เกิดจากการเอาตัว
รอด เอารัดเอาเปรียบ จึงเป็นผลกระทบตอเยาชนของชาติ ที่อาจจะทาใหประเทศไทยวิกฤตมากขึ้น จึงเป็น
หนาที่ของโรงเรียนตองพัฒนาคุณธรรมนาความรู คูความดี ใหเกิดขึ้นกับนักเรียนอบรมพัฒนานั กเรียน โดย
ตองเนนดานคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง ปลูกฝังและสงเสริมใหนักเรียนมีความรู คูคุณธรรม รักความ
สามัคคีมีน้าใจเป็นนักกีฬา และมีลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมไทย
2. วัตถุประสงค์
1. สงเสริมใหนักเรียน มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย
2. สงเสริมใหนักเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รัก และภูมิใจความเป็นไทย
3. สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม
4. สงเสริมใหนักเรียนทาตนใหเป็นประโยชน์ตอตนเอง และสังคม
5. สงเสริมใหนักเรียนเป็นผูมีศีลธรรม มีคุณธรรมประจาใจ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จานวนที่ไดรับการพัฒนา)
นักเรียน 316 คน และครู 30 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนเป็นคนดีดารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ

4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

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

3.
ตรวจสอบ
(Check)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
ต.ค.62 –
คณะกรรรมการ
30 ก.ย.63
บริหารกิจการ
นักเรียน
ต.ค.62 –
30 ก.ย.63

3,000

นางสาวคณิตา
จันทวงษ์ และ
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน

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

3,000

นางสาวคณิตา
จันทวงษ์ และ
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน

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

4,000

นางสาวคณิตา
จันทวงษ์ และ
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน
นางสาวคณิตา
จันทวงษ์ และ
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน

ต.ค.62 –
30 ก.ย.63

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

4.
สรุปแบบสอบถาม รายงานผลการ
ประเมินผล ดาเนินงาน
และ
รายงาน
(Action)

ที่
1
2
3

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
ต.ค.62 –
นางสาวคณิตา
30 ก.ย.63
จันทวงษ์ และ
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ To Be Number 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหารวิชาการ
ชื่อกิจกรรมที่ 1 ลานดนตรี ชีวีมีสุข
ภาคเรียนที่ 1 /2563
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
กระดาษเกียรติบัตร
2
250
รางวัล
20
100
ปูายลานดนตรี
1
500
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
500
2,000
500
3,000

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวคณิตา จันทวงษ์)
ตาแหนง
ครู

ที่
รายการ
1 กระดาษเกียรติบัตร
2 รางวัล
3 ปูายแอโรบิก
รวมเป็นเงิน

ชือ่ กิจกรรมที่ 2 แอโรบิก
ภาคเรียนที่ 1 /2563
จานวนหน่วย
2
20
1

ราคาต่อหน่วย
250
100
500

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวคณิตา จันทวงษ์)
ตาแหนง
คร

รวมเป็นเงิน
500
2,000
500
3,000

ชื่อกิจกรรมที่ 3 To Be Number 1
ภาคเรียนที่ 2 /2562
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
1 ปูายไวนิล
1 ปูาย
2 กระดาษสี
50 แผน
3 กระดาษฟิวเจอร์บอร์ด
18 แผน
4 กระดาษกาวสองหนาบาง
10 มวน
5 กระดาษ A4
4 รีม
6 กรรไกร
5 ดาม
7 คัตเตอร์
5 ดาม
8 สีเมจิ
2 โหล
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
9 รางวัล
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
1,500
10
100
35
100
20
60
150
ราคาต่อหน่วย
750

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

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวคณิตา จันทวงษ์)
ตาแหนง
ครู

7. งบประมาณ
รายการ
คาวัสดุ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

10,000 บาท

ค่าใช้สอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน

10,000 บาท

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวคณิตา จันทวงษ์
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)
26,000
3,000

26,000 บาท
3,000 บาท

29,000

39,000 บาท

รวมเป็นเงิน

10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนจัดกิจกรรม
นักเรียนปฏิบัติได

วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบถาม

เครื่องมือประเมิน
แบบสังเกต
แบบแบบสอบถาม

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เขียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดซึ่งอาจมีมากกวาวัตถุประสงค์ที่
กาหนด)
1. นักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
2. นักเรียนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมสามารถดารงชีวิตอยูในโรงเรียนไดอยางมีคุณภาพ

ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวคณิตา จันทวงษ์)
ตาแหนง หัวหนา To be Number One

ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1. ชื่อโครงการ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงามนักเรียนใหม
2. (  ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ บริหารกิจการนักเรียน
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 2
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ขอที่ 1
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1
ประเด็นที่ 1.2 ขอที่ 1-4
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1
5. ลักษณะโครงการ () ตอเนื่อง ( ) ใหม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล (อธิบายหลักการ ความสาคัญ ที่มา และเหตุผล ควรมีการอางอิง เชน นโยบาย
หรือหลักวิชาการ)
เนื่องจากประเทศไทยอยูในสภาวะวิกฤตทั้งทางดานการเมืองที่ยังไมสงบนิ่ง และเป็นผลตอเนื่อง
ทางดานเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ที่ทาใหเด็กอยูในภาวะที่อาจตกเป็นเครื่องมือของสังคมที่เกิดจากการเอาตัว
รอด เอารัดเอาเปรียบ จึงเป็นผลกระทบตอเยาชนของชาติ ที่อาจจะทาใหประเทศไทยวิกฤตมากขึ้น จึงเป็น
หนาที่ของโรงเรียนตองพัฒนาคุณธรรมนาความรู คูความดี ใหเกิดขึ้นกับนักเรียนอบรมพัฒนานักเรียน โดย
ตองเนนดานคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง ปลูกฝังและสงเสริมใหนักเรียนมีความรู คูคุณธรรม รักความ
สามัคคีมีน้าใจเป็นนักกีฬา และมีลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมไทย
2. วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวบงชี้/หลักการและเหตุผล)
1. สงเสริมใหนักเรียน มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย
2. สงเสริมใหนักเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รัก และภูมิใจความเป็นไทย
3. สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม
4. สงเสริมใหนักเรียนทาตนใหเป็นประโยชน์ตอตนเอง และสังคม
5. สงเสริมใหนักเรียนเป็นผูมีศีลธรรม มีคุณธรรมประจาใจ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จานวนที่ไดรับการพัฒนา)
นักเรียน 364 คน และครู 30 คน

3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนเป็นคนดีดารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
6. วิธีดาเนินการ
ขัน้ ตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

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

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
เม.ย.63
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน

2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.
(Do)
1 และ ม.4
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียน
ม.1 และ ม.4
กิจกรรมที่ 2 เขาคายคุณธรรม
นักเรียน ม.1 และ ม.4
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรม
นักเรียน ม.1 และ ม.4
5. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ

พ.ค.63

5,000

นางสาวคณิตา
จันทวงษ์
และคณะครู
ทุกทาน

พ.ค.63

3,000

นางสาวคณิตา
จันทวงษ์
และคณะครู
ทุกทาน

3.ตรวจสอบ ครูและนักเรียนทาแบบสอบถาม
(Check)

พ.ค.63

คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน

ขัน้ ตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

4.
สรุปแบบสอบถาม รายงานผลการ
ประเมินผล ดาเนินงาน
และรายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
พ.ค.63
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงามนักเรียนใหม
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหารบริหารกิจการนักเรียน
ชื่อกิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4
ภาคเรียนที่ 1 /2563
ที่
รายการ
จานวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
1 อาหารวางและเครื่องดื่ม ผูปกครองนั กเรียนและ 150 คน
10
1,500
แขกผูมีเกียรติ
2 คาเชาเกาอี้
300 คน
4
1,200
3 กระดาษขาว A4
5 รีม
98
490
4 กระดาษปกสี
2 รีม
60
120
5 คาแลกซีน
5 มวน
45
225
6 คาอุปกรณ์จัดฐานนันทนาการ และแนะนาโรงเรียน
5 ฐาน
เหมาจาย
1,465
รวมเป็นเงิน
5,000
ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวคณิตา จันทวงษ์)
ตาแหนง ครู

ชื่อกิจกรรมที่ 2 เขาคายคุณธรรมนักเรียน ม.1 และ ม.4
ภาคเรียนที่ 1 /2563
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
1 คาอาหารนักเรียนและครู (3 วัน 2 คืน)
160 คน
เหมาจาย
2 ซองพลาสติกใส ขนาด 5.6×8.8 ซม.
2
175

รวมเป็นเงิน
2,500
350

บรรจุ 100 ชิ้น/แพ็ค
3 เข็มกลัดติดบัตร
รวมเป็นเงิน

15 โหล

10

150
3,000

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวคณิตา จันทวงษ์)
ตาแหนง ครู
7. งบประมาณ
เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รายการ

เงินอุดหนุน

รวมเป็นเงิน

คาวัสดุ
ค่าใช้สอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน

2,800 บาท
5,200 บาท

2,800 บาท
5,200 บาท

8,000 บาท

8,000 บาท

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวคณิตา จันทวงษ์
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี
10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
รอยละของนักเรียนเขารวมกิจกรรม การสังเกต
รอยละของครูเขารวมกิจกรรม
การสอบถาม

เครื่องมือประเมิน
แบบสังเกต
แบบแบบสอบถาม

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถดารงชีวิตอยูในโรงเรียนไดอยางมีคุณภาพ

ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวคณิตา จันทวงษ์)
ตาแหนง ครู
ลงชื่อ......................................................................ผู อนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1. ชื่อโครงการ สงเสริมกิจกรรมนักเรียนลูกฟูา-ชมพู
2. (  ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ บริหารกิจการนักเรียน
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 2
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ขอที่ 1
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1
ประเด็นที่ 1.2 ขอที่ 1-4
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1
5. ลักษณะโครงการ () ตอเนื่อง ( ) ใหม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 6 เกี่ยวกับความมุงหมายและ
หลักการจัดการศึกษาของชาติ มีบทบัญญัติวา “การจัดการศึกษาตองเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา ความรูแ ละคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข”
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อใหนักเรียนและคณะครูตระหนักถึงความสาคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
2.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนและคณะครูรวมสืบสาธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
2.3 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนและครูมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน 316 คน และครู 30 คน เขารวมกิจกรรม
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูและนักเรียน รอยละ 95 รวมกิจกรรมวันสาคัญ
2) ครูและนักเรียนเห็นความสาคัญและรวมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย

4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 1.ประชุมวางแผนโครงการ
(Plan) 2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
3.กาหนดหนาที่รับผิดชอบ
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 วันคลายวันเฉลิมพระ
(Do)
ชนมพรรษาฯ และวันชาติ และ
วันพอแหงชาติ
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรม วันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ และวันชาติ และ
วันพอแหงชาติ

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
เม.ย.63
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน
พ.ค.63

1,000

นางสาวคณิตา
จันทวงษ์
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน
และคณะครู
ทุกทาน

กิจกรรมที่ 2 วันระลึกวีรชนชาวบาน
บางระจัน
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรมวันระลึกวีรชนชาวบาน
บางระจัน

1,000

นางสาวคณิตา
จันทวงษ์
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน
และคณะครู
ทุกทาน

กิจกรรมที่ 3 วันไหวครู และ
วันสถาปนา ร.ร.
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ

15,000

นางสาวคณิตา
จันทวงษ์
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน

ขั้นตอน

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

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

กิจกรรมที่ 4 วันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรมวันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ
กิจกรรมที่ 5 วันแมแหงชาติ
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ

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

2,000

3,000

1 ต.ค.62-30
ก.ย.63
1 ต.ค.62-30
ก.ย.63

นางสาวคณิตา
จันทวงษ์
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน
และคณะครู
ทุกทาน
นางสาวคณิตา
จันทวงษ์
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน
และคณะครู
ทุกทาน
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงามนักเรียนใหม
กลุม่ บริหารบริหารกิจการนักเรียน
ชื่อกิจกรรมที่ 1 วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และวันชาติ และวันพอแหงชาติ
ภาคเรียนที่ 2 /2562
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
1 คาพานดอกไม
2
500
1,000
รวมเป็นเงิน

1,000

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวคณิตา จันทวงษ์)
ตาแหนง ครู

ที่
1 คาพาหนะ

ชื่อกิจกรรมที่ 2 วันระลึกวีรชนชาวบานบางระจัน
ภาคเรียนที่ 2 /2562
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
2 คัน
500

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
1,000
1,000

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวคณิตา จันทวงษ์)
ตาแหนง ครู

ที่
1
2
3
4
5

ชื่อกิจกรรมที่ 3 วันไหวครู และวันสถาปนา ร.ร
ภาคเรียนที่ 1 /2563
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
ปัจจัยถวายพระ
10 รูป
500
ดอกไม
10 ชุด
50
ซอง
1 ชุด
50
อาหารของคาวหวาน
10 ชุด
700
กระดาษเกียรติบัตร
1 แพ็ค
250

รวมเป็นเงิน
5,000
500
50
7,000
250

6 อาหารวาง เครื่องดื่มผูมีเกียรติ
7 ธูป เทียน พิธีสงฆ์ และอื่นๆ
รวมเป็นเงิน

ที่
1
2
3

2,000
200
15,000

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวคณิตา จันทวงษ์)
ตาแหนง ครู
ชื่อกิจกรรมที่ 4 วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ
ภาคเรียนที่ 1 /2563
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
ดอกไมสด
2 พาน
500
กระดาษสี
50 แผน
10
กระดาษเกียรติบัตร
2 รีม
250
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
1,000
500
500
2,000

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวคณิตา จันทวงษ์)
ตาแหนง ครู

ที่
รายการ
1 ดอกไมสด
2 กระดาษเกียรติบัตร
3 ของรางวัล
รวมเป็นเงิน

ชื่อกิจกรรมที่ 5 วันแมแหงชาติ
ภาคเรียนที่ 1 /2563
จานวนหน่วย
2 พาน
2 รีม
30 ชิ้น

ราคาต่อหน่วย
500
250
50

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวคณิตา จันทวงษ์)
ตาแหนง ครู

รวมเป็นเงิน
1,000
500
1,500
3,000

5.
รายการ

งบประมาณ
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

คาวัสดุ
คาใชสอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน

รายได้
สถานศึกษา
21,000

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน
21,000

21,000 บาท

21,000 บาท

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวคณิตา จันทวงษ์
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี
10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
รอยละของนักเรียนเขารวมกิจกรรม การสังเกต
รอยละของครูเขารวมกิจกรรม
การสอบถาม

เครื่องมือประเมิน
แบบสังเกต
แบบแบบสอบถาม

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและนักเรียนรวมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
2. ครูและนักเรียนตระหนักเห็นความสาคัญของวันสาคัญ

ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวคณิตา จันทวงษ์)
ตาแหนง
ครู

ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1. ชื่อโครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ
2. (  ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ บริหารกิจการนักเรียน
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 2
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ขอที่ 1
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1
ประเด็นที่ 1.2 ขอที่ 1-4
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1
5. ลักษณะโครงการ () ตอเนื่อง ( ) ใหม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนวิถีพุทธเป็นสถานศึกษาในระบบปกติที่นาหลักพุทธธรรมหรือองค์ความรูที่เป็นคาสอนใน
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใชในการจัดการศึกษา โดยมีจุดเนนที่สาคัญคือการนาหลักธรรมมาใชพัฒนา
ผูเรียนทั้งการเรียนการสอนหรือจัดเป็นระบบวิถีชีวิตในสถานศึกษาของผูเรียนสวนใหญ โดยนาไปสูจุดเนน
ของการพัฒนาใหผูเรียนสามารถ กิน อยู ดู ฟัง เป็นคือใชปัญญาและเกิดประโยชน์แทจริงตอชีวิต การจัด
สภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตร เอื้อในการพัฒนาผูเรียนอยางรอบคอบ ดวยวิถีวัฒนธรรม
แสวงปัญญา การพัฒนาผูเรียนดังกลาวจัดผานระบบไตรสิกขาที่ผูเรียนไดศึกษาปฏิบัติอบรม ทั้ง ศีลหรือ
พฤติกรรมหรือวินัยในการดาเนินชีวิตที่ดีงามสาหรับตนและสังคม สมาธิหรือดานพัฒนาจิตใจที่มีคุณภาพ มี
สมรรถภาพ มีจิตใจที่ตั้งมั่นเขมแข็งและสงบสุข และปัญญาที่มีความรูที่ถูกตองมีศักยภาพในการคิด การ
แกปัญหาที่แยบคาย โดยมีครูและผูบริหารสถานศึกษาเป็นกัลยาณมิตรที่สาคัญ ที่รักและปรารถนาดี ที่จะ
พัฒนาผูเรียนอยางดีที่สุดดวยความเพียรพยายาม จึงเห็นสมควรจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคานิยม 12 ประการ
2.2 เพื่อสงเสริมการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
2.3 เพื่อใหสภาพแวดลอมเกื้อกูลตอการพัฒนานักเรียนรอบดาน ทั้งศีล สมาธิ และปัญญา
2.4 เพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเองทั้งวิถีการทางานและวิถีชีวิต สูความสะอาด สวางสงบ
ชัดเจน

2.5 โรงเรียน โดยครู ผูบริหาร บุคลากรและนักเรียน เป็นแบบอยางของสังคม เป็นพลังพัฒนาสังคม
วงกวางใหดีงามยิ่งๆขึ้นไป
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1) นักเรียนรอยละ 100 เขารวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
2) รวมเลมบทเพลงแหงความเป็นไทย/บทสวดมนต์สรภัญญะ/บทสวดมนต์แปลวัดพระนอน/คา
ปฏิญาณตางๆ แจกนักเรียนและครูภาคเรียนละ 500 เลม
3.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรียนทุกคนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ คานิยมพื้นฐาน 12 ประการ
2) นักเรียนนาหลักไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปัญญา บูรณาการผานการพัฒนา “กิน อยู ดู ฟัง”
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน
1.
วางแผน
(Plan)

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. ประชุมชี้แจงโครง การ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
3. วางแผนจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
4. ดาเนินงาน
5 ติดตามผล
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 วิถีพุทธ
(Do) กิจกรรมที่ 2

ระยะเวลา
งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร
(บุคคล/กลุ่มงาน)
1 ต.ค. 62 – 30
นางสาวอัจฉราวรรณ
ก.ย. 63
กองสุผล

1 ต.ค. 62 – 30
ก.ย. 63

7,500

นางสาวอัจฉราวรรณ
กองสุผล และคณะ

29- 30 ต.ค. 63

16,300

นางสาวอัจฉราวรรณ
กองสุผล และคณะ

40,000

นางสาวอัจฉราวรรณ
กองสุผล และคณะ

การปฏิบัติธรรมและอบรมพัฒนา
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา
กิจกรรมที่ 3
1 พ.ค. 63 – 31
คายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น
พ.ค. 63
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

กิจกรรมที่ 4
เรียนศีลธรรมและสอบธรรมศึกษา
กิจกรรมที่ 5
วันมาฆบูชา
กิจกรรมที่ 6
วันวิสาขบูชา
กิจกรรมที่ 7
วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น
อาสนะ,แกว,ถวย,ชาม ฯ
กิจกรรมที่ 8
ปูายพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระ
ราชดารัสตามที่ตาง ๆ
กิจกรรมที่ 9
วันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา
3.
-ประชุมประเมินการดาเนินกิจกรรม
ตรวจสอบ ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
(Check) -ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมดวย
แบบสอบถาม
-วิเคราะห์ผลการประเมินและสรุปผล
การประเมิน
4.
การสรุปรายงานผลโครงการ รายงาน
ประเมินผล นาเสนอฝุายบริหารและผูที่เกี่ยวของ
และ
ตามลาดับ
รายงาน
(Action)

ระยะเวลา
งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร
(บุคคล/กลุ่มงาน)
1 – 29 พ.ย. 63
9,500
นางสาวอัจฉราวรรณ
กองสุผล และคณะ
8 ก.พ. 63
3,000
นางสาวอัจฉราวรรณ
กองสุผล และคณะ
6 พ.ค. 63
3,000
นางสาวอัจฉราวรรณ
กองสุผล และคณะ
1 ต.ค. 62 – 30
5,000
นางสาวอัจฉราวรรณ
ก.ย. 63
กองสุผล และคณะ
1 พ.ย. – 30
ธ.ค. 62

4,000

นางสาวอัจฉราวรรณ
กองสุผล และคณะ

5– 6 ก.ค. 63

7,000

1 ต.ค. 62 – 30
ก.ย. 63

-

นางสาวอัจฉราวรรณ
กองสุผล และคณะ
กลุมงานโรงเรียนวิถี
พุทธ

-

กลุมงานโรงเรียนวิถี
พุทธ

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ที่
รายการ
1 หนังสือสวดมนต์ ครู / นักเรียน
รวมเป็นเงิน

กิจกรรมที่ 1 วิถีพุทธ
ภาคเรียนที่ 1 /2563
จานวนหน่วย
500

ราคาต่อหน่วย
10

รวมเป็นเงิน
5,000
5,000

ลงชื่อ........................................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
ตาแหนง ครู

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติธรรมและอบรมพัฒนาผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา
ภาคเรียนที่ 2 /2562
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
คาอาหารเชา/คาอาหารกลางวัน/ (น้าปานะ)
30
120
คาอาหารวาง 2 มื้อ
30
20
คาเอกสาร
คาพาหนะพระวิทยากร 2 รูป
3,000
คาตอบแทนพระ วิทยากร จานวน 2 รูปๆละ
2
2,500
2,500 บาท
คาทาบุญบารุงอาคารสถานที่
คาเกียรติบัตร
30
10
ปูายไวนิล
คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ถานไมล์ลอย/ถุงขยะ/
500
การบูรกันยุง อื่น ๆ/ ปูายชื่อ
รวมเป็นเงิน
ลงชื่อ........................................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
ตาแหนง ครู

รวมเป็นเงิน
3,600
700
500
3,000
5,000
2,000
200
800
500
16,300

ที่
1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรมที่ 3 ค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ภาคเรียนที่ 1 /2563
รายการ
จานวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
คาบารุงสถานที่ คาน้า คาไฟฟูา
20,000
ปูายไวนิล
1,500
คาตอบแทนพระวิปัสสนาจารย์/วิทยากร จานวน 3 รูปๆละ
3
3,000
9,000
3,000 บาท
คาพาหนะพระวิทยากร 3 รูป
3,000
3,000
คาปูายชื่อ
320
10
3,200
อุปกรณ์สานักงาน เชน กระดาษ A 4 ปากกา ปากกาเคมี
1,500
วัสดุสิ้นเปลือง เชน ถานไมล์ลอย,ถุงขยะ,การบูรกันยุง อื่น ๆ
550
รวมเป็นเงิน
38,750
ลงชื่อ........................................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
ตาแหนง ครู

ที่
1
2
3

กิจกรรมที่ 4 เรียนศีลธรรมและสอบธรรมศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 /2562
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
คาเอกสาร
คาตอบแทนพระ
น้าดื่ม/อื่น ๆ
รวมเป็นเงิน
ลงชื่อ........................................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
ตาแหนง ครู

รวมเป็นเงิน
8,000
1,000
500
9,500

ที่
1
2

3

กิจกรรมที่ 5 วันมาฆบูชา
ภาคเรียนที่ 2 /2562
รายการ
จานวนหน่วย
คาเอกสารกิจกรรม
คาอุปกรณ์ทากิจกรรม
- ประกวดเรียงความ/ตอบปัญหาธรรมะ
- จัดนิทรรศการใหความรูในโรงเรียน
- ประกาศเกียรติคุณนักเรียนผูทาประโยชน์
ประพฤติตนเป็นแบบอยางที่ดี
อื่น ๆ
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
-

รวมเป็นเงิน
500
1,000

-

500
2,000

ลงชื่อ........................................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
ตาแหนง ครู

กิจกรรมที่ 6 วัสดุอุปกรณ์ ที่จาเป็น อาสนะ,แก้ว,ถ้วย,ชามฯ
ภาคเรียนที่ 2 /2562
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
1 จาน / ชาม / ถวย /แกวน้า สาหรับพระสงฆ์
2 อาสนะ
30
120
รวมเป็นเงิน
ลงชื่อ........................................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
ตาแหนง ครู

รวมเป็นเงิน
1,400
3,600
5,000

กิจกรรมที่ 7 ป้ายพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดารัสตามที่ต่าง ๆ
ภาคเรียนที่ 2 /2563
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
1 คาติดตั้ง + วัสดุ
2 ประกวดนักเรียนหองละ 3 ปูาย
15
200
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
1,000
3,000
4,000

ลงชื่อ........................................................ผูร ับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
ตาแหนง ครู

ที่
1
2
3

ที่
4

กิจกรรมที่ 8 วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ภาคเรียนที่ 1 /2563
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
คาตนเทียน
วัสดุอุปกรณ์
คากิจกรรมสงเสริมนักเรียนวันสาคัญ
- ประกวดสวดมนต์หมู
- ประกวดวาดภาพ
- แขงขันตอบปัญหาธรรมะ
- จัดนิทรรศการวันอาสาฬหบูชาและเขาพรรษา
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
คาทาบุญถวายพระ
รวมเป็นเงิน
ลงชื่อ.......................................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
ตาแหนง ครู

รวมเป็นเงิน
3,000
1,000
2,000

รวมเป็นเงิน
1,000
7,000

7. งบประมาณ
รายการ
ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย
ค่าครุภัณฑ์
ค่าตอบแทน
รวมเป็นเงิน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)
-

รายได้
สถานศึกษา
-

เงินอื่นๆ
(ระบุ)
-

-

-

-

รวมเป็นเงิน
87,550

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุมบริหารกิจการนักเรียน
10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
รอยละของนักเรียนในการเขาคายคุณธรรม
รอยละของนักเรียน เขาสอบธรรมศึกษาสนามหลวง
รอยละของนักเรียน เขารวมกิจกรรมวันสาคัญ

วิธีการประเมิน
ประเมินผล
ประเมินผล
ประเมินผล

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินผล
แบบประเมินผล
แบบประเมินผล

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีคุณธรรม ลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
3. ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง
4. ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดลอม

ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล)
ตาแหนง ครู
ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมนักเรียนดีมีวินัยใฝุคุณธรรม
2. (  ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ บริหารกิจการนักเรียน
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 2
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ขอที่ 1
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1
ประเด็นที่ 1.2 ขอที่ 1-4
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1
5. ลักษณะโครงการ () ตอเนื่อง ( ) ใหม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีขวัญกาลังใจในการเป็นคนดีมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
มากขึ้นเพื่อเป็นการยกยองนักเรียนที่เป็นผูมีความประพฤติดี และจริยธรรมมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายดวยความเสียสละ อดทน กอใหเกิดประโยชน์ตอตนเองและสวนรวม เป็นแบบอยางที่ดี ทาใหผูอื่น
มีพฤติกรรมที่ดีตามไปดวยจะทาใหสังคมเป็นสังคมที่มีคุณภาพ นับเป็นการสรางขวัญกาลังใจแกคนดี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรตินักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ
2.2 เพื่อสงเสริมให นักเรียนมีขวัญกาลังใจในการทาความดี
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน 316 คน และครู 30 คน เขารวมกิจกรรม
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูและนักเรียน รอยละ 95 รวมกิจกรรมวันสาคัญ
2) ครูและนักเรียนเห็นความสาคัญและรวมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 1.ประชุมวางแผนโครงการ
(Plan) 2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
3.กาหนดหนาที่รับผิดชอบ
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนา
(Do)
คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดี
งามนักเรียนใหม(ปฐมนิเทศนองใหม)
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรม พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม
นักเรียนใหม(ปฐมนิเทศนองใหม)
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมหนาเสาธงที่
สรางสรรค์
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรมกิจกรรมหนาเสาธงที่
สรางสรรค์
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมสราง
คนดีศรีสิงหะ
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรมเสริมสรางคนดีศรีสิงหะ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสิงหะสราง
เยาวชนคนดีสูสังคม
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
ต.ค.62 คณะกรรรมการ
ก.ย.63
บริหารกิจการ
นักเรียน
ต.ค.62ก.ย.63

ต.ค.62ก.ย.63

ต.ค.62ก.ย.63

ต.ค.62ก.ย.63

นางสาวคณิตา
จันทวงษ์
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน
และคณะครู
ทุกทาน

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรมสิงหะสรางเยาวชนคน
ดีสูสังคม
กิจกรรมที่ 5 ยิ้มงาย ไหวสวย
กราบงาม
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร
3. ทาคาสั่งปฏิบัติการ
4.จัดกิจกรรมยิ้มงาย ไหวสวย กราบ
ครูและนักเรียนทาแบบสอบถาม

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

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

ต.ค.62ก.ย.63
1 ต.ค.6230 ก.ย.63

2,000

1 ต.ค.6230 ก.ย.63

คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการโครงการสงเสริมนักเรียนดีมีวินัยใฝุคุณธรรม
กลุ่มบริหารบริหารกิจการนักเรียน
กิจกรรมที่ 1 ยิ้มงาย ไหวสวย กราบงาม
ภาคเรียนที่ 1 /2563
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
1 กระดาษ A4
4 รีม
100
400
2 กระดาษเกียรติบัตร
2 แพ็ค
215
430
3 กรอบเกียรติบัตร
18 อัน
65
1,170
รวมเป็นเงิน
2,000
ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวคณิตา จันทวงษ์)
ตาแหนง ครู

7. งบประมาณ
เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รายการ

เงินอุดหนุน

รวมเป็นเงิน

คาวัสดุ
ค่าใช้สอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน

2,000 บาท

2,000 บาท

2,000 บาท

2,000 บาท

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวคณิตา จันทวงษ์
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี
10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
รอยละของนักเรียนเขารวมกิจกรรม การสังเกต
แบบสังเกต
รอยละของครูเขารวมกิจกรรม
การสอบถาม
แบบแบบสอบถาม
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถดารงชีวิตอยูในโรงเรียนไดอยางมีคุณภาพ

ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวคณิตา จันทวงษ์)
ตาแหนง
ครู

ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน
2. ( / ) กลุม่ /งาน ( ) กลุ่มสาระ กลุมบริหารกิจการนักเรียน
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ขอที่ 1,2,3,4
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ขอที่ 1,2,3,4
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน
ประเด็นที่ 1.1 ขอที่ 1,2
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ 2.1 ขอที่ 1,2
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 3.1,3.3 ขอที่ 3,4
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เมื่อนักเรียนผานเขาสูรั้วประตูฟูาชมพูแลว นักเรียนควรปฏิบัติตนอยูในกฎระเบียบของทางโรงเรียน
เพื่อใหเกิดความเรียบรอยในการอยูรวมกันในและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียนและสามารถตอยอดสู การ
เป็นแบบอยางที่ดีตอโรงเรียนใกลเคียง และใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจในการสวมยูนิฟอร์มของโรงเรียน
และจบการศึกษาออกสูภายนอกอยางมีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวบงชี้/หลักการและเหตุผล)
1. เพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
2. เพื่อใหเป็นการรักษาวินัยของผูเรียน
3. เพื่อเป็นการสรางภูมิคุมกันใหหางไกลยาเสพติด
4. เพื่อใหผูเรียนมีบุคลิกภาพที่ดี

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (จานวนที่ไดรับการพัฒนา)
1. นักเรียนรอยละ 90 ปฏิบัติไดตามกฎระเบียบของโรงเรียน
2. นักเรียนรอยละ 90 มีบุคลิกภาพที่ดี
3. นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกตอภาพลักษณ์ของโรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนแตงกายเรียบรอย มีระเบียบวินัยในตนเอง
2.นักเรียนไดนาคุณธรรมไปใชในการดาเนินชีวิตประจาวัน
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

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

1. วางแผน 1.ประชุมวางแผนโครงการ
(Plan) 2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
3.กาหนดหนาที่รับผิดชอบ
2.
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ดาเนินการ กิจกรรมที่ 1 วินัยนักเรียน
(Do)
1. กิจกรรมคาพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่ดีงามของ
นักเรียน
2.กิจกรรมสิงห์บุรีสรางเยาวชนคน
มีวินัย
3.กิจกรรมหนาเสาธงอยาง
สรางสรรค์
กิจกรรมที่ 2 เอกสารสานักงาน
1. จัดพิมพ์เอกสารสมุดหนาชั้น
เรียน
2. เขารูปเลม
3. ใชบันทึกการจัดการเรียนการ
สอน

ตลอดปี
การศึกษา

2,245

1,560

สุริยา คชอินทร์/งาน
ระเบียบวินยั และ
ความประพฤติ
นักเรียน

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

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

4.สรุปผล
3.ตรวจสอบ
(Check)

สรุปผลการดาเนินโครงการ

4.
การสอบถามนักเรียน
ประเมินผล แบบสอบถาม
และรายงาน
(Action)

ที่
1
2
3
4
5

หลังเสร็จสิ้น
กิจกรรมหรือ
โครงการ

-

-

สุริยา คชอินทร์

-

สุริยา คชอินทร์

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ชื่อกิจกรรมที่ 1 วินัยนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 /2562
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
กระดาษA4
2
100
กระดาษสี
4
120
เทปกาวแล็คซีน
4
65
ฟิวเจอร์บอร์ด(แผนใหญ)
5
90
สติ๊กเกอร์ใส
10
15
รวมเป็นเงิน
ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
( นายสุริยา คชอินทร์ )
ตาแหนง หัวหนางานระเบียบวินัยและความประพฤตินักเรียน

รวมเป็นเงิน
200
480
260
450
150
1,540

ที่
รายการ
1 ปัตตาเลี่ยนพรอมอุปกรณ์
2 กระดาษ A4
3 เทปกาวแลคซีน

ภาคเรียนที่ 1 /2563
จานวนหน่วย
1
1
5
รวมเป็นเงิน

ราคาต่อหน่วย
800
455
42

รวมเป็นเงิน
1,600
455
210
2,665

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
( นายสุริยา คชอินทร์ )
ตาแหนง หัวหนางานระเบียบวินัยและความประพฤตินักเรียน
7. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

คาวัสดุ
คาใชสอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุริยา คชอินทร์
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ผูเรียนรอยละ 70 ปฏิบัติตาม
จากการจัดกิจกรรม
กฎระเบียบ
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
2. เพื่อใหเป็นการรักษาวินัยของผูเรียน
3. เพื่อเป็นการสรางภูมิคุมกันใหหางไกลยาเสพติด
4. เพื่อใหผูเรียนมีบุคลิกภาพที่ดี
5. นักเรียนประพฤติผิดระเบียบวินัยโรงเรียนนอยลง

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

3,805

เครื่องมือประเมิน
แบบสอบถาม

ลงชื่อ.............................................................ผู เสนอโครงการ
( นายสุริยา
คชอินทร์ )
ตาแหนง หัวหนางานระเบียบวินัยและความประพฤตินักเรียน
ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน
1. ชื่อโครงการ สถานศึกษาสีขาว ( ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ )
2. ( √ ) กลุม่ /งาน ( ) กลุ่มสาระ กิจการนักเรียน
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 2
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ / สพม. ขอที่ 1
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานที่ 1 ประเด็นทื่ 2 ขอที่ 1,3,4
ดานการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 5
ดานการสรางสังคม ฯ มาตรฐานที่ 3 ประเด็นที่ 3
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 3
5. ลักษณะโครงการ ( √ ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สภาพสังคมปัจจุบันเด็กและเยาวชน เป็นเปูาหมายของขบวนการยาเสพติด เนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อ
ตอการเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ตองการเรียนรู อยากลอง ตองการ
เรียกรองความสนใจ ตองการคนหา สรางตัวตน สรางการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กลาเสี่ยง
กลาทาสิ่งทาทาย นอกจากนี้ นักคายาเสพติดตางมองวา เยาวชนสวนใหญมีเงิน จึงมีความมั่นใจวาการคายา
เสพติดกับเยาวชนนั้น จะทาใหมีลูกคาอยูสม่าเสมอ จากสถิติคายาเสพติดและติดเชื้อเอดส์พบวา เด็กและ
เยาวชนที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด เป็นผูติดเชื้อเอดส์เริ่มมีอายุน อยลง ดังนั้น จึงจาเป็นอยางยิ่งที่ จะตอง
เรียนรูวิธีปูองกันยาเสพติดและเอดส์ในเด็กและเยาวชน
2. วัตถุประสงค์
1 นักเรียนรูเทาทันและปฏิบัติตนใหพนจากสิ่งเสพติดและอบายมุขตางๆ
2 นักเรียนรูจักวิธี ปูองกันโรค ปูองกันปัญหาทางเพศ
3 เพื่อคุมประพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอสารเสพติดและเอดส์
4.เพื่อสงตอนักเรียนที่ใชสารเสพติดไปบาบัด

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ไดรวมกิจกรรม รอยละ 96
2. นักเรียนรอยละ 96 รูจักการปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี้ยงสภาวะที่
เสี่ยงตอโรคเอดส์
3.2 เชิงคุณภาพ
1 นักเรียนปลอดภัยจากสารเสพติดและเอดส์
2 นักเรียนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
6. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี) /ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน 1.ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารงาน
คณะกรรมการ
(Plan) ปูองกันสารเสพติดเอดส์เพื่อจัดทาแผน ตุลาคม 2562
สถานศึกษาสีขาว
และดาเนินการจัดทาแผนฯ
2.
2.จัดกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว
ดาเนินการ 1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
(Do)
2 กิจกรรมสัปดาห์ตอตานยาเสพติด
3 กิจกรรมสัปดาห์ตอตานเอดส์
4 กิจกรรมหองเรียนสีขาว
3.
1.การสังเกต
ตรวจสอบ 2. การสัมภาษณ์
(Check) 3. การตอบแบบสอบถาม
4.
รอยละ 96 ของนักเรียนที่เขารวม
ประเมินผล กิจกรรม
และรายงาน
(Action)

พ.ค. 2563
มิ.ย. 2563
ธ.ค. 2562
1 ต.ค. 62 –
30 ก.ย. 63
1 ตุลาคม
2562 ถึง 30
กันยายน
2563
1 ตุลาคม
2562 ถึง 30
กันยายน
2563

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

นายอาทิตย์
ออนสมกิจ

-

คณะกรรมการ
สถานศึกษาสีขาว

-

คณะกรรมการ
สถานศึกษาสีขาว

ที่
1.
2.
3.
4
5

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่าย
โครงการสถานศึกษาสีขาว ( ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ )
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
กระดาษ100 ปอน
1 หอ
450
รางวัล
1,200
กระดาษ A 4
1 รีม
100
กระดาษสี
1 หอ
100
แล็คซีน
3 มวน
50
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
450
1,200
100
100
150
2,000

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
( นายอาทิตย์ ออนสมกิจ )
ตาแหนง สถานศึกษาสีขาว ( ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ )

ที่
1
2.
3.
4
5

กระดาษ A4
เกียรติบัตร
ฟิวเจอร์บอร์ด
ปูายไวนิล
รางวัล
รวมเป็นเงิน

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
1 รีม
100
1 หอ
150
20 แผน
40
1 ผืน
700
1,250

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
( นายอาทิตย์ ออนสมกิจ )
ตาแหนง สถานศึกษาสีขาว ( ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ )

รวมเป็นเงิน
100
150
800
700
1,250
3,000

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านเอดส์
ที่
1
2.
3.
4
5
6.
7.
8

รายการ
กระดาษสี
กระดาษ A4
เกียรติบัตร
กระดาษสี A4
ปูายไวนิล
ภาพชุดความรูเกี่ยวกับเอดส์
อุปกรณ์จัดบอร์ด
คาอาหารวิทยากร
รวมเป็นเงิน

จานวนหน่วย
10 แผน
1 รีม
1 หอ
1 หอ
1 ผืน
10 แผน

ราคาต่อหน่วย
10
100
150
100
700
15
1,200
500

รวมเป็นเงิน
100
100
150
100
700
150
1,200
500
3,000

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
( นายอาทิตย์ ออนสมกิจ )
ตาแหนง สถานศึกษาสีขาว ( ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ )

ที่
1
2.
3.
4

กระดาษ A4 สี
กระดาษ A4
แล็คซีน
กรรไกร
รวมเป็นเงิน

ชื่อกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย
2 หอ
90
5 รีม
100
4 มวน
50
2 อัน
60

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
( นายอาทิตย์ ออนสมกิจ )
ตาแหนง สถานศึกษาสีขาว ( ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ )

รวมเป็นเงิน
180
500
200
120
1,000

7. งบประมาณ
รายการ
คาวัสดุ
ค่าใช้สอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
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
วิธีการประเมิน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. รอยละ 96 ของคณะกรรมการ
กลุมบริหารงานปูองกันสารเสพติด
เอดส์ที่เขารวมประชุมจัดทาแผน
และดาเนินการจัดทาแผนฯ
2. รอยละ 96 ของนักเรียนที่เขา
1.การสังเกต
รวมกิจกรรมสัปดาห์ตอตานงดสูบ
2. การสัมภาษณ์
บุหรี่โลก
3. การตอบ
แบบสอบถาม
3. รอยละ 96 ของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรมสัปดาห์ตอตานยาเสพติด
4. รอยละ 96 ของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรมสัปดาห์ตอตานเอดส์
4. รอยละ 100 รวมกิจกรรม
หองเรียนสีขาว
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 นักเรียนเกิดความตระหนักในพิษภัยสารเสพติดและอบายมุขตางๆ
2 นักเรียน ปูองกันโรค ปูองกันปัญหาทางเพศ
3 นักเรียนกลุมเสี่ยงตอสารเสพติดและเอดส์มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น
4. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์

เครื่องมือประเมิน

1. แบบสังเกต
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสอบถาม

ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ
( นายอาทิตย์ ออนสมกิจ )
ตาแหนง สถานศึกษาสีขาว ( ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ )

ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1. ชื่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
2. ( / ) กลุ่ม/งาน กิจการนักเรียน
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 1.1-1.2,1.4-1.6
กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ขอที่ 1,2,3 และ 4
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ/สพม. ขอที่ 1,2,3
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน
ประเด็นที่ 1
ขอที่ 2
ประเด็นที่ 2
ขอที่ 1, 2, 3, 4
มาตรฐานที่ 3 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นที่ 1
ขอที่ 1,3
( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1,2,3
5. ลักษณะโครงการ (/ ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โรงเรี ย นสิ ง หพาหุ “ประสานมิ ต รอุ ป ถั ม ภ์ ” ได ต ระหนั ก และเล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของ
แนวความคิดนี้ จึงเขารวมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ดวยความศรัทธาและ
เชื่อมั่นในแนวทางการดาเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่มุงเนนใหนักเรียนเป็นคนคิด คนเลือกและลงมือ
ทา เพื่อชว ยกัน สร างคนดีใหบ านเมือง ตามกระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพราะเห็นวาเป็นแนวทางการพัฒนาผูเรียนที่สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา
และแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ที่มีเปูาหมายของการ
จัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม คือ มุงสรางคนดีใหบานเมือง
เพื่อให การพัฒ นาโรงเรี ยนคุณธรรมเป็นไปอยางมีประสิ ทธิผ ล ประสิ ทธิภ าพ และคุณภาพ
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะ
ผูบริหาร คณะครูและบุคลากร จึงกาหนดนโยบายและแผนพัฒนางานคุณธรรมโรงเรียนสิง หพาหุ “ประสาน
มิตรอุปถัมภ์” โดยบู รณาการการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
การดาเนิ นการตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนสิ งหพาหุ “ประสานมิตร
อุป ถั ม ภ์ ” มุ ง เน น กระบวนการมี ส ว นร ว มของทุ ก คนทุ ก ฝุ า ยที่มี ส ว นเกี่ย วข อ งกั บ การจัด การศึ กษา โดย
ดาเนินการตามขั้นตอนของโครงการโรงเรียนคุณธรรม จัดทาโครงงานความดีที่อยากทา หนึ่งหองเรียนหนึ่ง

ความดี และบูรณาการองค์ความรูจากงานโครงการ/กิจกรรม โครงงานของโรงเรียนที่มีอยูหรือปฏิบัติ อยูเป็น
ประจากับโครงการ/กิจกรรม หรือโครงงาน ที่สอดคลองตามคุณลักษณะหรือตัวชี้วัดของโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ภายใตแผนงานตางๆ ทั้งดานงานวิชาการ ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และกิจกรรมตามนโยบาย งานดานระเบียบวินัย งานกิจการนักเรียน มาดาเนินการภายใตเปูาหมาย
เดียวกันของโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ดาเนินการลวนสงผลตอ การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนทั้งสิ้น
อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการใชทรัพยากรรวมกัน ทั้งงบประมาณ บุคลากร ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์อานวย
ความสะดวกตางๆ ประการสาคัญผลงานตางๆ ที่ เกิดขึ้นจากการบูรณาการงานตางๆ เขาไวดวยกัน จะเป็น
การสรางการมีสวนรวม สรางทีมงานที่ดี ซึ่งสงผลที่ดีตอการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในระยะยาว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร ครู และนักเรียนใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น และ
ลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค์ใหนอยลง
2.2 เพื่อบูรณาการและสรางองค์ความรู/นวัตกรรมการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่มีประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ และคุณภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ผูบริหาร คณะครูและบุคลากร ทุกคน เขารวมและดาเนินการตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม รอยละ 100
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 316 คน เขารวมและดาเนินการตามโครงการ
โรงเรียน
คุณธรรม รอยละ 100
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผูบริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น และลดพฤติกรรมที่ไม
พึง
ประสงค์ใหนอยลง
2. โรงเรียนมีวิธีบูรณาการและสรางองค์ความรู/นวัตกรรมการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพ
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

1. วางแผน 1. ศึกษานโยบายของเขตพื้นที่
(Plan)
การศึกษา และ สพฐ. ในสวนที่
เกี่ยวของกับโครงการ
2. ประชุมและรวมกันวางนโยบาย
และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
3. ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปไดในการพัฒนาโครงการ
4. จัดทาโครงการนาเสนอตอฝุาย
บริหาร
2.
1. ประชุมคณะทางานเพื่ อชี้แจง
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
หนึ่งหองเรียนหนึ่งความดี
2.2 บูรณาการองค์ความรูจากงาน
โครงการ/กิจ กรรม โครงงานของ
โรงเรี ย นที่ มี อ ยู ห รื อ ปฏิ บั ติ อ ยู เ ป็ น
ประจ ากั บ โครงการ/กิ จ กรรมหรื อ
โ ค ร ง ง า น ที่ ส อ ด ค ล อ ง ต า ม
คุณลักษณะหรือตัวชี้วัดของโครงการ
โรงเรี ย นคุ ณ ธรรม สพฐ. ภายใต
แผนงานตางๆ ทั้งดานงานวิชาการ
ด า น กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ผู เ รี ย น
ด า นกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร และ
กิ จ กรรมตามนโยบาย งานด า น
ระเบียบวินัย งานกิจการนักเรียน

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

พ.ย. 62

ตลอดปี
การศึกษา

นางสาวคณิตา
จันทวงษ์
นางสาวคณิตา
จันทวงษ์ และ
คณะครู นักเรียน
นางสาวคณิตา
จันทวงษ์และคณะ
ครู นักเรียน

ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

3.
ผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการฯ นิ เ ทศ
ตรวจสอบ ติ ด ตาม การด าเนิ น งาน และคอย
(Check) อานวยความสะดวกในการด าเนิ น
กิ จ กรรมของผู เ กี่ ย วข อ งให เ ป็ น ไป
ตามภาระงานที่โ ครงการฯ กาหนด
และจัดประชุม AAR เพื่อพัฒนาการ
ดาเนินงานระหวางดาเนินกิจกรรม
4.
1. สรุปประเมินโครงการฯ
ประเมินผล 2. จัดทารายงานโครงการฯ นาเสนอ
และ
ฝุายบริหาร
รายงาน
(Action)

ที่
1
2
3
4
5
6

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

ก.ย. 63

นางสาวคณิตา
จันทวงษ์

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กิจกรรมที่ 1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม จัดทาโครงงานความดีที่อยากทา หนึ่งหองเรียนหนึ่งความดี
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
กระดาษถายเอกสารดับเบิลเอ
10 รีม
100
1,000
กระดาษฟิปชาต
1 หอ
400
400
ปากกาเคมี
34
15
510
แฟูมเอกสาร
10
79
790
กระดาษกาวและแลคซีน
10 มวน
20
200
กระดาษเกียรติบัตร
1
100
100
รวมเป็นเงิน
3,000
ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวคณิตา จันทวงษ์)
ตาแหนง
ครู

7. งบประมาณ
รายการ

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

เงินอุดหนุน

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

คาวัสดุ
คาใชสอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน

3,000

3,000

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวคณิตา จันทวงษ์
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุมบริการกิจการนักเรียน
10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผูบริหาร คณะครูบุคลากร และ
นักเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

วิธีการประเมิน
การสังเกต
การประเมินผล

เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบประเมินผล

มากขึ้น และคุณลักษณะไมพึง
ประสงค์ลดลง
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผูบริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์มากขึ้น และคุณลักษณะไมพึงประสงค์ลดลง

ลงชื่อ.......................................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวคณิตา จันทวงษ์)
ตาแหนง
ครู

ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน
1. ชื่อโครงการ บริหารสานักงานกิจการนักเรียน
2. ( √ ) กลุม่ /งาน ( ) กลุ่มสาระ กิจการนักเรียน
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 2
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ / สพม. ขอที่ 1 , 2
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานที่ 1 ดานการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 1,2
ดานการสรางสังคม ฯ มาตรฐานที่ 3 ประเด็นที่ 3
(/ ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1,3
5. ลักษณะโครงการ ( √ ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล (อธิบายหลักการ ความสาคัญ ที่มา และเหตุผล ควรมีการอางอิง เชน นโยบาย
หรือหลักวิชาการ)
การพัฒนาประเทศยุคโลกาภิวัฒน์ คุณภาพของคนมีความสาคัญยิ่งโดยเฉพาะ “เด็ก” มีความสาคัญ
ที่สุด เพราะการสรางคนใหมีคุณภาพตองดาเนินอยางถูกตองเหมาะสมและตอเนื่องในแตละวัย เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตและการเรียนรูตลอดเวลา
เป็นไปตามลักษณะของการเรียนรู
การจัด
ประสบการณ์ทาใหเด็กไดรับการพัฒนาทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ฝุายกิจการนักเรียนมีบทบาทสาคัญยิ่งในการดูแล แนะนา สั่งสอน ฝึกฝน กลอมเกลา จัด
ประสบการณ์การเรียนรูที่เหมาะสม เพื่อใหเด็กเติบโตเป็นมนุษย์เต็มตัวทั้งดานความคิด ความสามารถ และ
มีความสุข สามารถเรียนรูการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติและปัจจัยสาคัญคือการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ
เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดประสบการณ์การเรียนรูใหกับเด็ก จึงไดจัดทาโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สานักงานฝุายกิจการนักเรียนขึ้น
2.
1.
2.
3.
4.

วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารงานตามโครงสรางของฝุายกิจการนักเรียน
เพื่อใหมีอุปกรณ์ใชในหนวยงานไดครบถวน
เพื่อจัดอุปกรณ์ในการทาเอกสารตาง ๆ ของงานในฝุายกิจการนักเรียน
เพื่อวางแผนการดาเนินงานของฝุายกิจการนักเรียนในแตละปีการศึกษา

5. เพื่อนิเทศ กากับ ติดตามและสงเสริมการดาเนินงานของฝุายกิจการนักเรียนใหเป็นไปตามแผนงานที่
กาหนด
6. เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินงานของฝุายกิจการนักเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนไดรับการพัฒนาครบทุกดานทั้งทางดานรางกาย อารมณ์ จิตใจสติปัญญา และ
สังคม
2. ทุกหนวยงานในฝุายกิจการนักเรียนมีการวางแผนดาเนินงานลวงหนา
3. มีขอมูลขาวสารของฝุายกิจการนักเรียนใหบุคลากรในโรงเรียนรับทราบทุกภาคเรียนและ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
3.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2. ทุกหนวยงานในฝุายกิจการนักเรียนดาเนินงานไดตามแผนงานที่วางไว
3. บุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารของฝุายกิจการนักเรียน
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
6. วิธีดาเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
กิจกรรม / วิธีดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน 1.ประชุมคณะกรรมการบริการ
คณะกรรมการ
(Plan) สานักงานกิจการนักเรียนเสนอ
ตุลาคม 2562
บริการสานักงาน
โครงการเพื่อขออนุมัติ
กิจการนักเรียน
2.
1. ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการ
ดาเนินการ ดาเนินงานของฝุาย
(Do)
2.สารวจสิง่ ของเพื่อใชในฝุายกิจการ
นักเรียน
3.เขียนความจานงในเอกสารเบิก
วัสดุอุปกรณ์

1.ต.ค. 62 –
30 ก.ย. 63

7,800

คณะกรรมการ
บริการสานักงาน
กิจการนักเรียน

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
3.
ตรวจเช็คจานวนสิ่งของตามรายการ
คณะกรรมการ
1.ต.ค. 62 –
ตรวจสอบ เบิกวัสดุ
บริการสานักงาน
30 ก.ย. 63
(Check)
กิจการนักเรียน
4.
บันทึกคาใชจายในการดาเนินงาน
ประเมินผล และสรุป
คณะกรรมการ
1.ต.ค. 62 –
และ
บริการสานักงาน
30 ก.ย. 63
รายงาน
กิจการนักเรียน
(Action)
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการบริหารสานักงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน
ชื่อกิจกรรม บริหารสานักงานกิจการนักเรียน
ที่
รายการ
จานวนหน่วย
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
1 กระดาษ A4
10 รีม
100
1,000
2 หมึกเติมเครื่องปริ้น
2 ชุด
1,300
2,600
3 เทปผาแล็คซีน
10 มวน
50
500
4 กระดาษปกสี
5 หอ
120
600
5 เทปกาวสองหนา
6 มวน
15
90
6 ลูกแม็ค เบอร์ 10
10 กลอง
10
100
7 ลูกแม็ค เบอร์ 35
10 กลอง
15
150
8 กาวลาเท็ก
1 กระปุก
60
60
9 ลวดเสียบกระดาษ
2 กระปุก
50
100
10 เทปกาวยน
10 มวน
30
300
11 คาซอมปริ้นเตอร์
1 เครื่อง
2,000
2,000
12 เกียรติบัตร
2 หอ
150
300
รวมเป็นเงิน
7,800
ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม
( นางสาวศุภรัตน์ เพ็ชรทอง )
ตาแหนง หัวหนาบริหารสานักงานกิจการนักเรียน

7. งบประมาณ
รายการ
คาวัสดุ
ค่าใช้สอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รวมเป็นเงิน

7,800

7,800

7,800

7,800

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการบริหารสานักงานกิจการนักเรียน
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่อง
2. ทุกหนวยงานในฝุายกิจการ
นักเรียนดาเนินงานไดตามแผนงานที่
วางไว
3. บุคลากรในโรงเรียนรวมทั้ง
ผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารของ
ฝุายกิจการนักเรียน

วิธีการประเมิน
1.การสังเกต
2. การสัมภาษณ์
3. การตอบ
แบบสอบถาม

เครื่องมือประเมิน
1. แบบสังเกต
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสอบถาม

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากร นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์สานักงานเพื่อใชในการทากิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. นักเรียนไดรับการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
3. การทางานในฝุายกิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
4. สามารถเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาการดาเนินงานตอไป

ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ
( นางสาวศุภรัตน์ เพ็ชรทอง )
ตาแหนง หัวหนาบริหารสานักงานกิจการนักเรียน

ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1. ชื่อโครงการสภานักเรียน
2. ( / ) กลุ่ม/งาน ( ) กลุ่มสาระ.............................................กิจการนักเรียน.............................................
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ ……………5………………. กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ขอที่ ………………………….
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา
( / ) สพฐ ขอที่ …………………………………………………….
( / ) สพม. ขอที่ ............................................................
( / ) มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินภายนอก
ดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานที่ ……….. ตัวบงชี้ที่ ………………………………….
มาตรฐานที่ ………… ตัวบงชีท้ ี่ ………………………………….
มาตรฐานที่ ……….. ตัวบงชี้ที่ ………………………………….
มาตรฐานที่ ………… ตัวบงชีท้ ี่ ………………………………….
ดานการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ ………… ตัวบงชี้ที่ ………………………………….
มาตรฐานที่ ………… ตัวบงชีท้ ี่ ………………………………….
ดานการสรางสังคม ฯ มาตรฐานที่ ………… ตัวบงชี้ที่ ………………………………….
มาตรฐานการศึกษาชาติ ขอที่
5. ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การดารงชีวิตในสังคมของมนุษย์จะตองมีระบบการปกครอง ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงของสังคมและใน
การจัดระบบการปกครองจาเป็นตองมีรูปแบบที่ดีเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป อันไดแกระบอบประชาธิปไตย
ฉะนั้นนักเรียนในฐานะสมาชิกหนึ่งของสังคมจาเป็นตองรูและเขาใจในหลักการของประชาธิปไตย โรงเรียน
สิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ใหการสนับสนุนรูปแบบของหลักการประชาธิปไตยดวยดีเสมอมาซึ่งเป็น
ผลสาเร็จมาสูสังคมไทย
2. วัตถุประสงค์
1 นักเรียนเขาใจและยอมรับหลักการของประชาธิปไตย
2 นักเรียนสามารถนาหลักการประชาธิปไตยมาใชในชีวิตประจาวัน
3 เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน
4 นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมสภายุวชนจังหวัดสิงห์บุรี

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียนทุกคนรูและเขาใจหลักประชาธิปไตย
3.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนและครูทุกคนสามารถบูรณาการใชในชีวิตประจาวันได
4. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม / วิธีดาเนินการ

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

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
ตุลาคม 62
คณะกรรมการ
สภานักเรียน

กุมภาพันธ์ 63
มีนาคม 63
พฤษภาคม 63

2,400
3,000
-

นายอาทิตย์
ออนสมกิจ และ
คณะกรรมการ
นักเรียน

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการสภานักเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
ที่
รายการ
ราคาต่อ/หน่วย จานวน/หน่วย
1 เชือกเลือกตั้ง
250
1
2 กระดาษ
100
2
3 กระดาษแข็ง เทา-ขาว
20
2
4 ปากกาไวท์บอร์ด
20
3
5 ปากกา
5
10
6 เข็มกลัดสภานักเรียน
150
12
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
250
200
40
60
50
1,800
2,400

ลงชื่อ………………………………………………………….ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นายอาทิตย์ ออนสมกิจ)
ตาแหนง หัวหนางานสงเสริมประชาธิปไตย

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
สายสิญจน์
ของที่ระลึก ม.3 ม.6
เชือกฟาง
กระดาษสี
กระดาษกาว 2 หนาบาง
กาวลาเท็ก
กระดาษยน
กรรไกร
ลูกโปุง
รวมเป็นเงิน

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ราคาต่อ
หน่วย
250
60
10
20
60
270
45
150

จานวน
หน่วย
2
2
20
5
1
2
4
2

ลงชื่อ………………………………………………………….ผูรับผิดชอบกิจกรรม
(นายอาทิตย์ ออนสมกิจ)
ตาแหนง หัวหนางานสงเสริมประชาธิปไตย

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

7. งบประมาณ
เงินอุดหนุน
(เรียนฟรี 15 ปี)

รายได้
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ
(ระบุ)

รายการ

เงินอุดหนุน

คาวัสดุ
คาใชสอย
คาครุภัณฑ์
คาตอบแทน
รวมเป็นเงิน

5,400

5,400

5,400

5,400

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการสภานักเรียน
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
คาสั่งแตงตั้ง
คาสั่งแตงตั้ง

รวมเป็นเงิน

เครื่องมือประเมิน
คาสั่งแตงตั้ง

มีการประชุมสภานักเรียน
มีหองปฏิบัติการ

มีการประชุมสภานักเรียน มีการประชุมสภานักเรียน
มีหองปฏิบัติการ
มีหองปฏิบัติการ

ดาเนินการตามแผนงาน

ดาเนินการตามแผนงาน

ดาเนินการตามแผนงาน

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 นักเรียนมีความรูและเขาใจหลักประชาธิปไตย
2 มีประธานและคณะกรรมการนักเรียน

ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวคณิตา จันทวงษ์)
ตาแหนง หัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน

ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์

แบบเสนอโครงการตามปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแตปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนองนโยบาย รัฐบาล ขอ....................... กระทรวงศึกษาธิการ ขอ.......................................
 สพฐ. ขอ.......................
สพม.5 ขอ..........................................................
 ร.ร. ขอ.......................
ร.ร.ในฝัน ขอ.......................................................
ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กลุมบริหารกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนานักเรียนใหเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม มีคุณธรรม
จริยธรรม และทักษะชีวิต โดยผานกระบวนการทางการศึกษา นอกจากจะดาเนินดวยการสงเสริม สนับสนุน
การเรี ยนแลว การปู องกัน สนั บสนุ นและชว ยเหลื อ แกปัญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ก็เป็นสิ่ งสาคัญ
ประการหนึ่ ง ของการพั ฒ นา เนื่ อ งจากสภาพสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย า งมากทั้ ง ทางด า นการสื่ อ สาร
เทคโนโลยีตางๆ ซึ่งนอกจากจะสงผลตอผูคนในเชิงบวกแลว ในเชิงลบก็มีเหมือนกัน เป็นตนวา ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของยาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการปรับตัวที่ไมเหมาะสม หรือปัญหาอื่นๆ
ที่สงผลตอนักเรียนและทุกคนที่เกี่ยวของ
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” มีความตระหนักและ
เห็นถึงความสาคัญที่จะตองดาเนินกิจกรรมตางๆ ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหครูทราบถึงปัญหา
ของนักเรียนอยางแทจริง เพื่อที่ครูจะไดนาปัญหาของเด็กมาแกไขไดถูกตอง ดังนั้นจึงใหมี กระบวนการทางาน
อยางเป็นระบบ มีความชัดเจน จึงมีการประสานความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝุายทั้งในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา รวมทั้งมีวิธีการ กิจกรรมและเครื่องมือตางๆ ที่มีคุณภาพ เพื่อการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ความสาเร็จของงานยอมเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ผลดียอมเกิดขึ้นกับทุกคนทั้งทางตรงและ
ทางออม ไมวาจะเป็น นักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และสังคม
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรที่สงเสริมเอื้อตอการดาเนินงานงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
2. เพื่อใหการดาเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอยางมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ

3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1) นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมพัฒนา ดูแล ชวยเหลืออยางทั่วถึง และตรงตามสภาพที่เป็นจริง
3.2 ด้านคุณภาพ
1) โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพ
2) นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข มีทักษะในการดาเนินชีวิต และสามารถดารงตนอยูในสังคมได
อยางเหมาะสม
4. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
รูปแบบการดาเนินกิจกรรม
การดาเนิน กิจกรรมเป็ นกระบวนการนาแผนงานไปสู การปฏิบัติ ซึ่งจะทาใหเกิดประสิ ทธิผ ลกับ
ผูเกี่ยวของดังนั้นประสิทธิภาพในการดาเนินงานจะตองมีแนวทางที่กาหนดเป็นระบบอยางชัดเจน เชน ดาเนิน
กิจกรรมตามแนวทางการบริหารโรงเรียน โดยมุงเนนคุณภาพไดอาศัยหลักแนวคิด SBM ดังนั้นการดาเนิน
กิจกรรม เพื่อมุงสูคุณภาพจึงอาศัยแนวทางดาเนินงานดังตอไปนี้
1. ขั้นตอนการวางแผน ผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรม/โครงการ/ได้ดาเนินการดังนี้
1. ขั้นตอนการวางแผนการดาเนินตามโครงการโดยการศึกษาหาขอมูล
2. เตรียมวางแผนเตรียมแผนงานดานสถานที่ ความพรอมของครูและอุปกรณ์
3. จัดทาคาสั่งแตงตั่งผูปฏิบัติงานแตละสวน
4. วางแผนเตรียมการประเมินผล
2. ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้งาน/กิจกรรม/โครงการ ได้ดาเนินการด้วนความเรียบร้อย ดังนี้
1. แจงใหผูดาเนินการรับทราบหนาที่ในการปฏิบัติงานของตนเอง
2. เมื่อทราบหนาที่ของตนเอง ควรเตรียมงานลวงหนาและคาดคะเนถึงอุปสรรคไวลวงหนา
3. จัดเตรียมสถานที่และจัดเตรียมนักเรียนที่เกี่ยวของ
4. ดาเนินงานใหเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไวในโครงการ
3. ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบเพื่อให้งาน/กิจกรรม/โครงการ ได้ดาเนินการด้วยความเรียบร้อย ดังนี้
1. ตรวจสอบการดาเนินงานใหเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
2. ตรวจสอบการดาเนินงานใหเป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว
3. ติดตามตรวจสอบโดยใชแบบประเมินที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเปูาหมาย
4. ถามีปัญหาหรืออุปสรรคใหเตรียมดาเนินการแกไข

4. ขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้งาน/กิจกรรม/โครงการ ได้ดาเนินการด้วย
ความเรียบร้อย ดังนี้
1. นาผลการปฏิบัติงานที่ผานมา มาวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกลาว
สาหรับการดาเนินงานในครั้งนี้
2. กากับติดตามการดาเนินงานอยางตอเนื่อง และแกปัญหาไดทันเวลา ระหวางดาเนินงาน
3. สารวจสภาพปัญหาหลังจากการดาเนินงานครั้งใหมเสร็จสิ้น และเปรียบเทียบกับขอมูล
เดิมเพื่อไว
เป็นแนวทางในการดาเนินงานตอไป
4. แกไข ปรับปรุง หากมีอุปสรรคหรือปัญหาระหวางการดาเนินงาน
5. แผนการปฏิบัติงาน
ปี2561
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ปี2562
ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ระบบดูแล
ชวยเหลือ
นักเรียน

ก.ย.

ผูรับ
ผู
ผิดชอบ ควบคุม/
กากับ
สุกัญญา กิจการ
นักเรียน

6. งบประมาณ จานวน 10,400 บาท (หนึ่งหมื่นสี่รอยบาทถวน) ประกอบดวย
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562
ที่
รายการ
จานวนหน่วย ราคาต่อหน่วย
1 คาอาหารวางประชุมเครือขาย
35
50
2 คาน้าดื่ม
312
4
รวมเป็นเงิน (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)

เป็นเงิน
1,750
1,248
2,998

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2563
ที่
รายการ
จานวนหน่วย ราคาต่อหน่วย
1 คาอาหารวางประชุมเครือขาย
35
50
2 คาน้าดื่ม
313
4
รวมเป็นเงิน (สามพันสองบาทถ้วน)

เป็นเงิน
1,750
1,252
3,002

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จ
1) นักเรียนทุกคนไดรับการ
สงเสริมพัฒนา ดูแล ชวยเหลือ
อยางทั่วถึง และตรงตามสภาพที่
เป็นจริง
2) โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพ
3) นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข
มีทักษะในการดาเนินชีวิต และ
สามารถดารงตนอยูในสังคมได
อยางเหมาะสม

วิธีวัดและประเมินผล
รอยละ80 ของนักเรียนที่ไดรับ
การคัดกรอง สงเสริมพัฒนาและ
ดูแลชวยเหลือ

เครื่องมือที่ใช้วัด
แบบคัดกรองตางๆ

รอยละ 80 ของเครือขาย
ผูปกครองเขารวมการประชุม
รอยละ 80 ของนักเรียนที่รูจัก
ตนเอง สามารถปรับตัว และอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข

รายงานการประชุมผูปกครอง
นักเรียน
การสังเกต
การสัมภาษณ์
แบบประเมินความพึงพอใจ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรที่สงเสริมเอื้อตอการดาเนินงานงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
8.2 เพื่อใหการดาเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอยางมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ
8.3 นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมพัฒนา ดูแล ชวยเหลืออยางทั่วถึง และตรงตามสภาพที่เป็นจริง
8.4 นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข มีทักษะในการดาเนินชีวิต และสามารถดารงตนอยูในสังคมได
อยางเหมาะสม

ลงชื่อ.......................................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์)
ตาแหนง งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายวิชาญ การะเกตุ)
ผูอานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

ส่วนที่ 5

การนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน

แนวทางการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
1. นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดาเนินงาน เมื่อดาเนินกิจกรรม/
งาน/โครงการ เสร็จสิ้น โดยใชรูปแบบการวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดที่กาหนด
ในแผนปฏิบัติการประจาปี โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
2. รายงานความกาวหนาของการดาเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ ตอผูบริหาร เดือนละ 1
ครั้ง โดยงานแผนงาน
3. สรุปรายงานผลการดาเนินแผนงาน/โครงการ ตอผูบริหาร เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดย
งานแผนงาน
เอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการนิเทศกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
1. บันทึกขอความรายงานผลการดาเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ
2. แบบรายงานผลการดาเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ
3. แบบนิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ
4. แบบประเมินผลการดาเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ
5. เอกสารหลักฐานในการดาเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ เชน คาสั่ง รายงานการประชุม
คณะกรรมการ ภาพถาย ฯลฯ

