โครงการ ปี การศึกษา 2564
โรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุ โขทัย
ชื่ อโครงการ โครงการเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรี ยนสุ จริ ต)
ฝ่ าย
บริ หารงบประมาณ
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
สนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน นโยบายที่ 1,2
สนองตัวชี้วดั โรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที่ 5
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
ข้อที่ 3, 6
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มาตรฐานที่ 1
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวภัทรสุ ดา เนียมดวง
_____________________________________________________________________________________
1. หลักการและเหตุผล
ยุท ธศาสตร์ ช าติ ว่า ด้วยการป้ อ งกัน ปราบปรามการทุ จริ ต ของคณะกรรมการการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ ได้เสนอว่าด้วยการส่ งเสริ มการศึกษาเพื่อสร้ างเยาวชนให้เป็ นสุ จริ ตชนทุก
ภาคส่ วนต้องร่ วมกันสนับสนุนส่ งเสริ มให้นโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางการมุ่ง
สร้ างคนเก่ ง คนดี ดารงชี วิตสอดคล้องตามหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง เพื่อสั งคมที่ มีเสถี ยรภาพ
สามารถพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมของประเทศให้ก้า วหน้า และมัน่ คง รวมทั้ง แก้ปัญหาเรื่ องการทุ จริ ต
คอรัปชัน่ ของประเทศชาติอย่างยัง่ ยืน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะที่รับผิดชอบ
งานจัดการศึกษาของเยาวชนส่ วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักใน
ความสาคัญของการเตรี ยมการด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในสถานศึกษา จึงได้อนุ มตั ิให้
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาดาเนินโครงการเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึ ก ษา “ป้ อ งกัน การทุ จริ ต ” เพื่ อ วางรากฐานการปลู ก จิ ต ส านึ ก ซึ่ งเป็ นกลไกในการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริ ตของประเทศชาติ ให้กบั นักเรี ยน ครู ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
โรงเรี ยนศรี สาโรงชนูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญ ในเรื่ องของการป้ องกันการทุจริ ต และเห็นว่า
กิจกรรม 1. ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 2. บริ ษทั สร้างความดี 3. สื่ อสร้างสรรค์ตา้ นทุจริ ต 4. Best practice โรงเรี ยน

สุ จริ ต ผูบ้ ริ หาร และครู 5. ค่ายต้นกล้าสุ จริ ต 6. หลักสู ตรต้านทุจริ ตศึกษา 7. การประเมิน ITA สถานศึกษา
เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมให้กบั นักเรี ยนโดยเน้นไปที่การพัฒนาคุณลักษณะที่สาคัญของ
โรงเรี ยนสุ จริ ต 5 ประการ คือ ทักษะการคิด มีวนิ ยั ซื่ อสัตย์สุจริ ต อยูอ่ ย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ สู่ การ
ปฏิบตั ิในโรงเรี ยน จึงจัดตั้งโครงการนี้ข้ ึนมา
2. วัตถุประสงค์
1.1 ส่ ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นมี ค วามกล้า หาญทางจริ ย ธรรม มี ส่ ว นร่ ว มในการระดมปั ญ ญา การ
ป้ องกันการทุจริ ต การปลูกฝังจิตสานึกและสร้างเครื อข่ายในชุ มชน ในสังคม ในการต่อต้าน
การทุจริ ตทุกรู ปแบบ
1.2 เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอม
นักเรี ยนกล้าหาญทางจริ ยธรรม สร้างปั ญญาให้นกั เรี ยนเก่ง และพัฒนาชีวติ ให้มนั่ คง

3. เป้าหมาย
เป้ าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรี ยนร้อยละ 80 มีความรู ้ ความเข้าใจ ในเรื่ องสุ จริ ต การป้ องกันการทุจริ ต
2. นักเรี ยนร้อยละ 80 มีความสามารถในการเผยแพร่ ความรู ้ และขยายผลถึงชุมชนในสังคม
เป้ าหมายเชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนมีความกล้าหาญทางจริ ยธรรม มีส่วนร่ วมในการระดมปั ญญา การป้ องกันการ
ทุจริ ต การปลูกฝังจิตสานึกและสร้างเครื อข่ายในชุมชน ในสังคม ในการต่อต้านการทุจริ ต
ทุกรู ปแบบ
2. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมให้นกั เรี ยน
มีความกล้าหาญทางจริ ยธรรม สร้างปั ญญาให้นกั เรี ยนเก่ง และพัฒนาชีวติ ให้มงั่ คง
4. สถานทีด่ าเนินการ
โรงเรี ยนศรี สาโรงชนูปถัมภ์
5. กิจกรรม/ระยะเวลาการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1
กิจกรรมที่ 1
ไตรมาสที่ 1-ไตรมาสที่ 4
นางสาวภัทรสุ ดา เนียมดวง
2
กิจกรรมที่ 2
ไตรมาสที่ 1-ไตรมาสที่ 4
นางสาวภัทรสุ ดา เนียมดวง
ไตรมาสที่ 1
1 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64
ไตรมาสที่ 2
1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64
ไตรมาสที่ 3
1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
ไตรมาสที่ 4
1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65

6. งบประมาณ
เงินงบประมาณ
บาท
เงินอุดหนุนรายหัว.............บาท
7. รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
ที่

กิจกรรมและคาชี้แจงการใช้
งบประมาณ

งบประมาณจาแนกตาม
รายการและกิจกรรม
ตอบ
แทน

กิจกรรม 1. Plan การวางแผน -ประชุม
วางแผนโครงการ/ กิจกรรม กาหนดความรับผิดชอบ เสนอขออนุมตั ิโครงการ
2. Do การดาเนินงาน/
กิจกรรม - ป.ป.ช.สพฐ.น้อย
- บริ ษทั สร้างความดี
- สื่ อสร้างสรรค์ตา้ นทุจริ ต
- Best practice โรงเรี ยน
สุ จริ ต ผูบ้ ริ หาร และครู
- ค่ายต้นกล้าสุ จริ ต
- หลักสู ตรต้านทุจริ ตศึกษา
- การประเมิน ITA
สถานศึกษา ฯลฯ
3. Check กากับ/ติดตาม/
ตรวจสอบและนิเทศ
- ดาเนินการตามปฏิทินการ
นิเทศ
4. A:Act ขั้นการทบทวน /
สะท้อนผล / ประเมินรายงาน
-เขียนรายงานการสรุ ปผลการ
จัดกิจกรรม -เสนอรายงานผล
การจัดกิจกรรม

ใช้
สอย

งบประมาณ
อุดหนุน เรียน

วัสดุ

ฟรี

รายได้
สถาน
ศึกษา

รวม
อื่นๆ

ที่

กิจกรรมและคาชี้แจงการใช้
งบประมาณ

งบประมาณจาแนกตาม
รายการและกิจกรรม
ตอบ
แทน

ใช้
สอย

งบประมาณ
อุดหนุน เรียน

วัสดุ

ฟรี

รวม

รายได้
สถาน
ศึกษา

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้ น
หมายเหตุ

ขอถัวจ่ ายทุกรายการ

8. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
ผลผลิต ( Outputs )
1. นักเรี ยนร้อยละ 80 มีความรู ้ ความเข้าใจ ในเรื่ องสุ จริ ต
การป้ องกันการทุจริ ต
2. นักเรี ยนร้อยละ 80 มีความสามารถในการเผยแพร่ ความรู ้
และขยายผลถึงชุมชนในสังคม
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. นักเรี ยนมีความกล้าหาญทางจริ ยธรรม มีส่วนร่ วมใน
การระดมปั ญญา การป้ องกันการทุจริ ต การปลูกฝังจิตสานึ กและ
สร้างเครื อข่ายในชุมชน ในสังคม ในการต่อต้านการทุจริ ต
ทุกรู ปแบบ
2. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดผล
3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมให้นกั เรี ยนมีความกล้าหาญทาง
จริ ยธรรม สร้างปั ญญาให้นกั เรี ยนเก่ง และพัฒนาชีวิตให้มงั่ คง

วิธีวดั /การประเมิน

เครื่ องมือที่ใช้

ตรวจสอบ

แบบสารวจรายการ

ตรวจสอบ

แบบสารวจรายการ

9. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. นักเรี ยนและบุคลากรของโรงเรี ยนศรี สาโรงชนูปถัมภ์ สามารถประยุกต์ใช้หลักทักษะ
กระบวนการคิด มีวนิ ยั ซื่ อสัตย์ อยูอ่ ย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรมในการดาเนิ น
ชีวติ และต่อต้านการทุจริ ตตามมาตรฐานโรงเรี ยนสุ จริ ต
2. เกิดเครื อข่ายชุมชน การป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต

(นางสาวภัทรสุ ดา เนียมดวง)
ผูเ้ สนอโครงงาน

(นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรี )
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงบประมาณ
ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นางสาวอัมพวัน ด่วนเดิน)
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงบประมาณ
ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายพัฒนพงษ์ สี กา)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนศรี สาโรงชนูปถัมภ์
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

รายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
โครงการเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรี ยนสุ จริ ต)
ฝ่ าย บริหารงบประมาณ
งบประมาณทีไ่ ด้ รับ จานวน บาท ปี การศึกษา 2564
_____________________________________________________________________________________

กิจกรรมที่ 1
ที่

รายการ

รวมเงิน
ทั้งสิ้ น

จานวน
หน่ วย

ราคา
ต่ อหน่ วย

รวม
เป็ นเงิน

1,8819

แหล่ ง
งบประมาณ

รหัส
101
102
103
104
105
106

ชื่ อโครงการ /กิจกรรม
พัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี
พัฒนางานพัสดุและสิ นทรัพย์
พัฒนางานแผนงาน
ระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ประกันคุณภาพภายใน

รหัส
201
202
203
204
205

ชื่อโครงการ /กิจกรรม
โครงการพัฒนางานสารบรรณ
โครงการพัฒนางานบุคคล
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
โครงการสวัสดิการครู
โครงการยานพาหนะซ่อมบารุ งดูแล
รักษารถยนต์
ปรับปรุ งระบบข้อมูล และทะเบียน
ประวัติขา้ ราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
งานบริ หารอัตรากาลัง
โครงการพัฒนาเครื อข่ายสถานศึกษา
งานวินยั และรักษาวินยั

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิม่ เติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางกฤตยา จ้อยสู งเนิน
นางสาวจินตนา อิ่มพิทกั ษ์
นางลาจวน สุ ขทรัพย์ทวีผล
นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรี
นางสาวจินตนา อิ่มพิทกั ษ์
นางสาวนฤมล สุ ดเงิน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางมารศรี ลิ้นจี่
นางสาวพรวนทอง ลาดปะละ
นางอรุ ญ ปวีร์ สิ ทธิปกร
นางสาวปาริ ชาติ โกศล
นางสาวไพลิน นวลหงษ์
นางสาวชารดา บริ สุทธิ์

นางรวีวรรณ สุ ขรอด
นางสาววิจิตรา ฉลวย
นายภูวศิ ครุ ฑหลวง

รหัส
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310

รหัส
401
402
403
404
405

ชื่ อโครงการ /กิจกรรม
พัฒนาระบบสารบรรณฝ่ ายส่ งเสริ ม
พฤติกรรมนักเรี ยน
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
บริ หารจัดการด้วยระบบสารสนเทศและ
การสื่ อสาร
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดและ
โรคเอดส์
ป้ องกันแก้ไขพฤติกรรม
งานรักษาความปลอดภัย
ห้องเรี ยนสี ขาวโรงเรี ยนศรี สาโรงชนูป
ถัมภ์
เวรประจาวัน
พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยม
มาตรฐานสังคมและชุมชนแก่นกั เรี ยน
เศรษฐกิจพอเพียง

ชื่ อโครงการ /กิจกรรม
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
พัฒนาระบบสารสนเทศของงาน
ประชาสัมพันธ์
ส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยภายใน
โรงเรี ยน
สัมพันธ์ชุมชน
พัฒนางานกิจกรรมทัว่ ไปฝ่ ายกิจการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสุ ภทั รา พุทธกรณ์
นายมานพ จันทร์หอม
นายมานพ จันทร์หอม
นายอาทิตย์ กาจัด
นายบุญฤทธิ์ อยูค่ ร
นายสุ ชีพ ทองมาก
นางสาวกรรณิ การ์ หมูปิน
นายชัยรัตน์ สังข์สีแก้ว
นายพงศกร ยืนยง
นางสาวสุ พรรณษา แจ้งแก้ว

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาววิมลรัตน์ บุญคง
นางสาวกัณฐ์ลดา แสงศิลป์
นางสาวสิ ริอมร หวลหอม
นายไตรรงค์ กล่าบุตร
นางฐิติพร เทียนศรี

406

รหัส
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510

นักเรี ยนและสัมพันธ์ชุมชน
To Be Number One

ชื่ อโครงการ /กิจกรรม
พัฒนางานสารสนเทศฝ่ ายส่ งเสริ ม
การศึกษา
พัฒนาส่ งเสริ มการใช้นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
พัฒนาอาคารสถานที่
สาธารณูปโภค (ระบบประปา และ
ระบบไฟฟ้า)
จัดแต่งภูมิทศั น์
บ้านพักครู (งานดูแลบ้านพักครู )
ส่ งเสริ มสุ ขภาพพลานามัยของ
นักเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยน
พัฒนาและปรับปรุ งโรงอาหาร
ธนาคารออมสิ น(ธนาคารออมสิ น
โรงเรี ยน)
สหกรณ์โรงเรี ยนศรี สาโรงชนูป
ถัมภ์

นางสาวฐิตินาฏ ปันโงน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสุ พิชฌาย์ นวรัตนารมย์
นางสาวสุ ภาพร ปัญญา
นายวัชรกฤษณ์ อินมี
นายบุญฤทธิ์ อยูค่ ร
นางสาวจินตนา อิ่มพิทกั ษ์
นายธรรมรัตน์ เขาเหิ น
นายวันโชค ขวัญเมือง
นางจิดาภา เข็มพล
นางสาวเนาวรัตน์ โต๊ะเครื่ อง
นางสาวปิ ญาณี บูรณะชาต

งานโครงการฝ่ าย (601)
รหัส

ชื่ อโครงการ /กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

601.1 โครงการปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการ
บริ หารจัดการหลักสู ตร
601.2 โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล
การเรี ยน
601.3 โครงการพัฒนางานทะเบียน
601.4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเรี ยน
601.5 โครงการพัฒนาตามหลักสู ตรโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล
601.6 โครงการนิเทศภายใน
601.7 โครงการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ PLC
601.8 โครงการพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ

นางวรวรรณ พิมพ์แสง

601.9 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์
601.10 โครงการสนับสนุนการจัดการเรี ยนรู ้

นางสาวกมลลักษณ์ ชิงชัย
นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร

นางสาวเรวดี เพ็ญศรี
นางชุติมา สวนปลิก
นายมานพ จันทร์หอม
และนางนิตยา มัง่ มี
นางสาวกมลลักษณ์ ชิงชัย
นางชุติมา สวนปลิก
นางวรวรรณ พิมพ์แสง
นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ ทอง

วิชาการ งานกิจกรรมนักเรียน (602)
รหัส
ชื่ อโครงการ /กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
602.1 พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
นางชุติมา สวนปลิก
602.2 พัฒนากิจกรรมผูเ้ รี ยน(กิจกรรมแนะแนว) นางสาวนิฐาพรรณ ช่างนาวา

602.3 พัฒนากิจกรรมผูเ้ รี ยน(ลูกเสื อ) ม. 1
602.3 พัฒนากิจกรรมผูเ้ รี ยน(ลูกเสื อ) ม. 2
602.3 พัฒนากิจกรรมผูเ้ รี ยน(ลูกเสื อ) ม. 3

นายอาทิตย์ กาจัด
นางสุ พิชฌาย์ นวรัตนารมย์
นายบุญฤทธิ์ อยูค่ ร

วิชาการ งานค่ายอัจฉริยภาพ (603)
รหัส
603.1
603.2
603.3
603.4
603.5
603.6
603.7
603.8

รหัส
604.1
604.2
604.3
604.4
604.5
604.6
604.7
604.8
604.9

ชื่ อโครงการ /กิจกรรม
ค่ายรักการอ่าน
การศึกษาเรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ทางประวัติศาสตร์
ค่ายคนค้นดาวปี ที่ 4
ค่ายพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
พัฒนาศักยภาพทางดนตรี สากล
ค่ายภาษาอังกฤษ
ค่ายพัฒนาทักษะการงานอาชี พ
ค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสมบัติ ประจุ
นายเชษฐา เพชรคง
นางสาวเรวดี เพ็ญศรี
นางนิตยา มัง่ มี
นางสาวกฤตพร อุตมะ
นางสาวพัทธนันท์ สวัสดี
นางสาวจินตนา อิ่มพิทกั ษ์
นางสุ รินทร์พร มีหินกอง

วิชาการ งานพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระ (604)
ชื่ อโครงการ /กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
นายสมบัติ ประจุ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
นายไตรรงค์ กล่าบุตร
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
นางนิตยา มัง่ มี
(คอมพิวเตอร์)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา
นายเชษฐา เพชรคง
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพล
นายชวลิต ราขวัญ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ(นาฏศิลป์ )
นางมัลลิกา อรัญศรี
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ(ทัศนศิลป์ )
นายธรรมรัตน์ เขาเหิ น
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ(ดนตรี )
นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ

604.10 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพ
604.11 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพฯ(เกษตร)
604.12 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพฯ
(อุตสาหกรรม)
604.13 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพ
(สิ่ งประดิษฐ์)
604.14 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพ(อาหาร)
604.15 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจินตนา อิ่มพิทกั ษ์
นางสาวจินตนา อิ่มพิทกั ษ์
ว่าที่ร้อยตรี สุ ชีพ ทองมาก
นางสาวณัฐสุ ดา นงค์แย้ม
นางจิดาภา เข็มพล
นางสาวพัทธนันท์ สวัสดี

วิชาการ งานทัศนศึกษานอกสถานที่ (605)
รหัส
605.1
605.2
605.3
605.4
605.5
605.6

ชื่ อโครงการ /กิจกรรม
ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายมนตรี ขอบุญ
นายชัยรัตน์ สังข์สีแก้ว
นายมานพ จันทร์หอม
นางสาวสุ ธาทิพย์ พูลเลิศ
นางกฤตยา จ้อยสู งเนิน
นางสาวเรวดี เพ็ญศรี

วิชาการ งานโครงการพิเศษ (606)
รหัส
606.1
606.2
606.3
606.4

ชื่ อโครงการ /กิจกรรม

พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ เรี ยนร่ วม
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
หนึ่งปี หนึ่งโครงงาน
งานพัฒนาคุณภาพแหล่งเรี ยนรู ้ห้องสมุด
โรงเรี ยน
606.5 สร้างโอกาสการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาเต็ม
เต็มตามศักยภาพ
606.6 ห้องเรี ยนอัจฉริ ยะ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสมบัติ ประจุ
นางสุ รินทร์พร มีหินกอง
นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรมี
นางชุลี ครุ ธแก้ว
นางสาวสุ ธาทิพย์ พูลเลิศ
นางสาวสุ ภาวิณี รอดฉ่ า

1.1 ค่าตอบแทน
1.2 ค่าใช้ สอย

1.3 ค่าวัสดุ

เงินอุดหนุน

ค่าตอบแทน ค่าใช้ สอย ค่าวัสดุ
- ค่าอาหารทาการนอกเวลา
- ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
- เบีย้ เลีย้ ง ที่พกั พาหนะ
-ค่ารับรอง ( รายจ่ ายในการเลีย้ งรับรองของทางราชการ)
-ค่าซ่ อมแซมบารุงรักษาทรัพย์ สิน
-ค่าของขวัญ ของรางวัล หรื อเงินรางวัล
-ค่าพวงมาลัย ช่ อดอกไม้ กระเช้ าดอกไม้ หรื อพวงมาลา
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- เชื้อเพลิง
- วัสดุอื่นๆ
เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี
รายจ่ ายที่กาหนดให้ จ่ายเป็ นค่าบารุงหรื อเพื่อช่ วยเหลือสนับสนุน เช่ น
อุดหนุนรายหัว

เงินเรียนฟรี

ค่าเล่าเรียน แบบเรียน• เสื้ อผ้า ค่าอุปกรณ์ การเรียน • กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

สนองตัวชี้วดั โรงเรียนมาตรฐานสากล
เป้ าหมายด้านการพัฒนาผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยนในโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล มีท้ งั หมด ๕
เป้ าหมาย แต่ละเป้ าหมายมีนิยามดังนี้

เป้ าหมายข้ อ 1 เป็ นเลิศทางวิชาการ : หมายถึงนักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากล มีผลสัมฤทธิ์
ทาง การเรี ยนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สูง

เป้ าหมายข้ อ 2 สื่ อสารสองภาษา : หมายถึงนักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากล มีทกั ษะและ
ความสามารถ ด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสู ง ในระดับเดียวกับนักเรี ยนของประเทศที่มีคุณภาพ
การศึกษาสู ง ทั้งเพื่อ การศึก ษาค้นคว้า หาความรู ้ เพื่อการติดต่อสื่ อสาร เพื่อการนาเสนอผลงาน เพื่อการ
โต้แย้ง ให้เหตุผล และเพื่ อ การเจรจาความร่ วมมือ ทั้ง ด้า นการฟั ง การพูด การอ่า น และการเขีย น และ
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีความสนใจเรี ยนวิชาภาษาต่างประเทศภาษาที่สองเพิ่มมากขึ้น
ผลการทดสอบเทียบคะแนน TOELF IBT ไม่ต่าร้อยละ 50 (โรงเรี ยนสุ่ มเลือกนักเรี ยนประมาณร้อยละ 3 ของ
นักเรี ยน ชั้น ม.6 เข้าสอบ โดยโรงเรี ยนหรื อโครงการสนับสนุนต่าใช้จ่าย)
2.7 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ที่เรี ยนภาษต่างประเทศภาษาที่สอง มีทกั ษะการสื่ อสาร
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้น ๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
เป้ าหมายข้ อ 3 ลา้ หน้ าทางความคิด : หมายถึงนักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) และมีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) รวมถึงมีทกั ษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) ใน
การแก้ปัญหาและในการใช้ ICT เพื่อการเรี ยนรู ้สูง ในระดับเดี ยวกับนักเรี ยนของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษา
สู ง

เป้ าหมายข้ อ 4 ผลิตงานอย่ างสร้ างสรรค์ : หมายถึง นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากล มีทกั ษะ
ความ สามารถในการศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Independent Study) และมีความสามารถในผลิตผลงานด้าน
ต่างๆด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพสู ง

เป้ าหมายข้ อ 5 ร่ วมกันรั บผิดชอบต่ อสั งคมโลก : หมายถึง นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
เป็ นผูท้ ี่ มี จิตสาธารณะ มี ส านึ ก ในการบริ ก ารสั ง คม มี ค วามรั บ ผิดชอบต่ อสั ง คม และมี จิตส านึ ก ในการ
ส่ งเสริ ม พิทกั ษ์ และปกป้ องสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนมี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับวิถีชีวิต ศิ ลปะ วัฒนธรรม
และสถานะภาพทาง เศรษฐกิจสังคมและสิ่ งแวดล้อมของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซี่ ยนอยู่
ในระดับสู ง

กลยุทธ์ หลักของโรงเรียน
1. จัดการศึกษาในระบบให้ผเู ้ รี ยนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุกกลุ่มเป้ าหมาย อย่างหลากหลายตาม
มาตรฐานชาติเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนเก่ง
3. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี
4. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะการดารงชีวติ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง อยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข และมีความเป็ นไทย
5. สร้างภูมิทศั น์ พัฒนาบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อม
6. พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนและความร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
ฉบับลงวันที่ 6 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
______________________________
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้ แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของผูเ้ รี ยน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่ อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามหลักสู ตรสถานศึกษา
6) มีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผูเ้ รี ยน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นละความเป็ นไทย
3) การยอมรับที่จะอยูร่ ่ วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่ างกาย และจิตสังคม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้ าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริ หารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รี ยนรอบด้านตามหลักสู ตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้ าหมาย
2.4 พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการและการจัดการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
3.1 จัดการเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
ได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู ้ทที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
3.3 มีการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รี ยน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้

