รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติงาน
โรงเรียนชลธารวิทยา

โรงเรียนชลธารวิทยา
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร

รายงานผลการดาเนินโครงการ ตอบปัญหาทางกฎหมายเพื่อราลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
กิจกรรมตอบปัญหาทางกฎหมาย
ประจาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนชลธารวิทยา
1. หลักการและเหตุผล
ในวันที่ 7 สิงหาคมของทุกๆ ปี ได้มีการกาหนดให้เป็นวันสาคัญวันหนึ่งของชาติไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับนักกฎหมายและนักปกครอง เนื่องจากในวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งได้สร้างคุโนปการแก่ประเทศชาติ ครั้งเมื่อพระองค์
เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม พระองค์ทรงมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการปฏิรูปการศาล
ซึ่งปัญหาสาคัญสาหรับศาลไทยในเวลานั้น คือ เรื่องของศาลกงสุลต่างชาติที่มีอยู่เป็นจานวนมากในยุคนั้น เป็น
ที่รู้กันว่าชาวต่างชาติเหล่านี้มีอานาจและอิทธิพลมาก เมื่อเกิดคดีความหรือข้อโต้แย้งชาวไทยมักตกเป็นฝ่าย
เสียเปรียบ เพราะชาวต่างชาติมักจะอ้างว่ากฎหมายยังล้าหลังไม่ทันสมัยเพื่อเป็นข้ออ้างเอาเปรียบชาวไทย
ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลของไทยยังไม่พร้อมที่จะรับข้อกฎหมายใหม่ๆ
ในเวลานั้น พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ทรงแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยการจ้างชาวต่างชาติมาเป็นผู้พิพากษาเป็นเหตุให้
ผู้พิพากษาศาลไทยเกิดความกระตือรือร้นเร่งศึกษาชากฎหมายไทยและต่างประเทศ ทาให้ศาลไทยมีความ
เชื่อถือมากขึ้นและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ ถึงกับยกเลิกศาลกงสุลยอมให้คนชาติตัวเองมาขึ้นศาลไทย
นอกจากนั้น ยังทรงปฏิรูปการศาลในด้านอื่น ซึ่งมีผลสะท้อนทั้งในด้านการเมืองและการปกครองอีกด้วย
โรงเรียนชลธารวิทยา จึงได้กาหนดจัดโครงการ “ตอบปัญหาทางกฎหมายเพื่อราลึกวันรพี พระบิดา
แห่งกฎหมายไทย ประจาปี 2563” ขึ้น ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เพื่อให้นักเรียน โรงเรียนชลธารวิทยาได้น้อม
ร าลึ กถึงพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ ารพีพัฒ นศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ ทรงจัดตั้งโรงเรียน
กฎหมายแห่งแรกของประเทศ และเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่อเป็นการเผยแพร่
ความรู้ ด้ า นกฎหมาย ให้ นั ก เรี ย น มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมายและสามารถน าไปปรั บ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง โดยใช้กิจกรรมตอบปัญหาทางกฎหมาย เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและ
สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของกฎหมาย
3. เป้าหมายของตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลธารวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหา
ทางกฎหมายเพื่อราลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย จานวน 29 คน คิดเป็น 100%
3.2 เชิงคุณภาพ
1. นั ก เรี ย นระดั บ ชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โรงเรี ยนชลธารวิท ยา มี ส่ ว นร่ ว มในการจัด
กิจกรรมตอบปัญหาทางกฎหมายเพื่อร าลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมาย สร้างประสบการณ์เรียนรู้ ให้ กับ
นักเรียนเกี่ยวกับกฎหมายและความสาคัญของวันรพี
2. นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของกฎหมาย มากกว่า 80%

4. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
5. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน ขออนุมัติโครงการและกาหนดหน้าที่รับผิดชอบและจัดหาทรัพยากร
ในการดาเนินงาน
2. จัดกิจกรรมในโครงการตอบปัญหาทางกฎหมายเพื่อราลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
3. กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
4. นาข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการดาเนิน
กิจกรรมในปีต่อไป
6. งบประมาณ จาแนกเป็น
6.1 เงินอุดหนุน
6.2 เงินรายได้สถานศึกษา
6.3 เงินอื่น ๆ
รวม

500 บาท
.................... บาท
..................... บาท
500 บาท

7. ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน ปี 2563
1. จานวนนักเรียน ทั้งหมด 68 คน
1.1. นักเรียนชั้น ม.1
จานวน
1.2. นักเรียนชั้น ม.2
จานวน
1.3. นักเรียนชั้น ม.3
จานวน
1.4. นักเรียนชั้น ม.4
จานวน
1.5. นักเรียนชั้น ม.5
จานวน
1.6. นักเรียน ชั้น ม.6
จานวน
2. จานวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 29 คน
2.1 นักเรียนชั้น ม.4
จานวน
2.2 นักเรียนชั้น ม.5
จานวน
2.3 นักเรียนชั้น ม.6
จานวน

8
18
12
12
12
5

คน
คน
คน
คน
คน
คน

12
12
5

คน
คน
คน

คิดเป็นร้อยละ 100
คิดเป็นร้อยละ 100
คิดเป็นร้อยละ 100

8. สรุปผลการดาเนินงาน
สรุป ผลการประเมินการจัดกิจกรรมตอบปัญหาทางกฎหมาย ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนชลธารวิทยา มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางกฎหมาย
ทั้งหมด จานวน 29 คน จากทั้งหมด 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายทั้งหมด โดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมตอบปัญหาทางกฎหมาย เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (likert) แบบ 5 ระดับ

เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล
คะแนน
5

ร้อยละ ความหมาย
71 มากที่สุด
100
4
61 - 70
มาก
3
51 – 60
ปานกลาง
2
41 - 50
น้อย
1
0 - 40
น้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด 29 คน เข้าร่วมกิจกรรม 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นในระดับใด
ระดับคุณภาพ
ระดับความ
ที่
รายการ
5
4
3 2 1
พึงพอใจ
เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและ
78.28 15.76 5.96 0 0
ความสาคัญของกฎหมายกฎหมายไทย
2 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน 73.79 16.11 10.10 0 0
1

3

เป็นกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กฎหมาย
60.33 27.15 12.52 0 0
ในชีวิตประจาวัน

4

นักเรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
หรือในชีวิตประจาวันได้

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

71.45 19.64 8.91 0 0

มากที่สุด

5 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม

77.43 18.44 4.13 0 0

มากที่สุด

6 กิจกรรมการแสดงละครให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

66.78 19.61 7.41 0 0

มาก

7 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย 73.45 14.64 11.91 0 0
เหมาะสม
8 กิจกรรมนิทรรศการกฎหมายมีความเหมาะสม
73.24 19.00 7.76 0 0

มากที่สุด

9 กิจกรรมการตอบปัญหาทางกฎหมายมีความเหมาะสม 64.16 24.34 11.50 0 0

มาก

เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
10 พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 70.02 17.32 12.66 0 0
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

มากที่สุด

เฉลี่ย

71.19 19.20 10.78 0 0

มากทีส่ ุด

มากที่สุด

สรุปผลการประเมินการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม โดยการตอบ
แบบสอบของนั กเรี ย น จ านวน 29 คน พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธ ยมศึกษาตอนปลายมีความคิดเห็ นต่อ
กิจกรรมวันอาเซียนในระดับ “มากที่สุด” อันดับสูงสุด ได้แก่ เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและ
ความสาคัญของกฎหมายกฎหมายไทย มีระดับความพึงพอมากที่สุด เท่ากับ 78.28 ความเหมาะสมของสถานที่
ในการจัดกิจกรรม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 77.43 และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ตรง
ให้กับนักเรียน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 73.79

9. อภิปรายผล
โรงเรียนชลธารวิทยา มีนักเรียนทั้งหมดจานวน 68 คน มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้า
ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางกฎหมาย จานวน 29 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 29 คน ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมตอบปัญหาทางกฎหมายครั้งนี้ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรม เท่ากับ 71.19 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
10. ปัญหาอุปสรรค
ไม่มี
11. ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน
(นางสาวไปรยา สุทธิชน)
ตาแหน่งครูผู้ช่วย

ความคิดเห็นของผู้บริหาร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)
(นายวุฒิชัย นวลแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา

ภาคผนวก
 โครงการ / กิจกรรม
 คาสั่งโรงเรียนชลธารวิทยา ที่
 แบบสอบถาม
 ภาพประกอบ

/

โรงเรียนชลธารวิทยา
แผนงาน / โครงการ ประจาปีการศึกษา 2563
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โครงการ : ตอบปัญหาทางกฎหมายเพื่อราลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวไปรยา สุทธิชน
1. หลักการและเหตุผล
ในวันที่ 7 สิงหาคมของทุกๆ ปี ได้มีการกาหนดให้เป็นวันสาคัญวันหนึ่งของชาติไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับนักกฎหมายและนักปกครอง เนื่องจากในวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งได้สร้างคุโนปการแก่ประเทศชาติ ครั้งเมื่อพระองค์เจ้า
รพีพัฒนศักดิ์ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติ ธรรม พระองค์ทรงมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการปฏิรูปการศาล ซึ่ง
ปัญหาสาคัญสาหรับศาลไทยในเวลานั้น คือ เรื่องของศาลกงสุลต่างชาติที่มีอยู่เป็นจานวนมากในยุคนั้น เป็นที่รู้
กันว่าชาวต่างชาติเหล่านี้มีอานาจและอิทธิพลมาก เมื่อเกิดคดีความหรือข้อโต้แย้งชาวไทยมักตกเป็ นฝ่ าย
เสียเปรียบ เพราะชาวต่างชาติมักจะอ้างว่ากฎหมายยังล้าหลังไม่ทันสมัยเพื่อเป็นข้ออ้างเอาเปรียบชาวไทย ซึ่ง
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลของไทยยังไม่พร้อมที่จะรับข้อกฎหมายใหม่ๆ ในเวลา
นั้น พระองค์เจ้ ารพีพัฒ นศักดิ์ทรงแก้ปั ญหาเรื่องนี้โดยการจ้ างชาวต่างชาติมาเป็นผู้ พิพากษาเป็นเหตุ ให้ ผู้
พิพากษาศาลไทยเกิดความกระตือรื อร้น เร่งศึกษาชากฎหมายไทยและต่างประเทศ ทาให้ศาลไทยมีความ
เชื่อถือมากขึ้นและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ ถึงกับยกเลิกศาลกงสุลยอมให้คนชาติตัวเองมาขึ้นศาลไทย
นอกจากนั้น ยังทรงปฏิรูปการศาลในด้านอื่น ซึ่งมีผลสะท้อนทั้งในด้านการเมืองและการปกครองอีกด้วย
โรงเรียนชลธารวิทยา จึงได้กาหนดจัดโครงการ “ตอบปัญหาทางกฎหมายเพื่อราลึกวันรพี พระบิดา
แห่งกฎหมายไทย ประจาปี 2563” ขึ้น ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เพื่อให้นักเรียน โรงเรียนชลธารวิทยาได้น้อม
ร าลึ กถึงพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ ารพีพัฒ นศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ ทรงจัดตั้งโรงเรียน
กฎหมายแห่งแรกของประเทศ และเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่อเป็นการเผยแพร่
ความรู้ ด้ า นกฎหมายให้ นั ก เรี ย น มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมายและสามารถน าไป ปรั บ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง โดยใช้กิจกรรมตอบปัญหาทางกฎหมาย เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้ านกฎหมายให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและสามารถ
นาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของกฎหมาย
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลธารวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญ หาทางกฎหมาย
เพื่อราลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย จานวน 29 คน คิดเป็น 100%
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลธารวิทยา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตอบปัญหาทาง
กฎหมายเพื่อราลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมาย สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับกฎหมายและ
ความสาคัญของวันรพี
2. นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของกฎหมาย มากกว่า 80%
4. วิธีการดาเนินงาน (PDCA)
ที่

กิจกรรมและขั้นตอน
การดาเนินงาน

1 Plan (การวางแผน)
- ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน ขออนุมัติโครงการ
และกาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
- จัดหาทรัพยากรในการ
ดาเนินงาน
2 Do (การดาเนินงาน)
- ดาเนินกิจกรรมในโครงการ
ตอบปัญหาทางกฎหมายเพื่อ
ราลึกวันรพี พระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย
3 Check (การประเมินผล)
- กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การดาเนินงาน
- ประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงาน
4 Action (การปรับปรุง)
- นาข้อมูลที่ได้พบจากการ
ประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนา
ให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) (1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64)
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาที่ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
01/08/63
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

06/08/63

500

-

-

กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

10/08/63

-

-

-

กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

10/08/63

-

-

-

กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

กิจกรรมและขั้นตอน
การดาเนินงาน

ที่

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) (1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64)
ระยะเวลาที่ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ในการดาเนินกิจกรรมในปี
ต่อไป
5. งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม)
งบประมาณ 500 บาท

เงินรายได้

เงินอื่นๆ

รวม

เงินอุดหนุน

เงิน บกศ.

เงินรายได้

เงินอื่นๆ

รวม

1 กิจกรรมตอบปัญหาทาง
กฎหมายเพื่อราลึกวันรพี
พระบิดาแห่งกฎหมาย
รวมทั้งหมด

รวมทั้งสิ้น

เงิน บกศ.

กิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64)
งบประมาณ

เงินอุดหนุน

ที่

ภาคเรียนที่ 1
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63)
งบประมาณ

500

-

-

-

500

-

-

-

-

-

500

500

-

-

-

500

-

-

-

-

-

500

6. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. นางสาวไปรยา สุทธิชน
2. นางสาววีรวรรณ จันทรา
8. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชล
ธารวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมตอบ
ปัญหาทางกฎหมายเพื่อราลึกวันรพี
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชล
ธารวิทยา มีความรู้เกี่ยวกับ

ค่าเป้าหมาย
100

วิธีการประเมิน
จัดกิจกรรมตอบปัญหาทาง
กฎหมายเพื่อราลึกวันรพี
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน

85

จัดกิจกรรมตอบปัญหาทาง
กฎหมายเพื่อราลึกวันรพี
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

แบบทดสอบ

กฎหมายและความสาคัญของวันรพี
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของกฎหมายและความสาคัญของวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลธารวิทยา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตอบปัญหาทาง
กฎหมายเพื่อราลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวไปรยา สุทธิชน)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก)
หัวหน้างานนโยบายและแผน
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวไปรยา สุทธิชน)
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1 / ก.ค. /63
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ
(นายวุฒิชัย นวลแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา
1 / ก.ค. /63

คาสั่งโรงเรียนชลธารวิทยา
ที่ / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมตอบปัญหาทางกฎหมายเนื่องในวันรพี ประจาปี 2563
………………………………………………………………………
ด้ว ยกลุ่ มสาระสั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม โรงเรียนชลธารวิทยา ได้กาหนดจั ด
กิจ กรรมตอบปั ญหาทางกฎหมายเพื่อร าลึ กวันรพี พระบิดาแห่ งกฎหมายไทย ประจาปี 2563 ในวั นที่ 6
สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30-15.30 น. ณ อาคารเรียน โรงเรียนชลธารวิทยา ชั้น 1 เพื่อให้นักเรี ยน
ตระหนั กถึงความสาคัญของกฎหมาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและสามารถนาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย
เพื่อให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา
27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
1. ฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่อานวยความสะดวก ประสานงานและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1.1 นายวุฒิชัย นวลแก้ว
ประธาน
1.2 นางอมรศรี เพชรภู่
กรรมการ
1.3 นางจรรยา มินชาติ
กรรมการ
1.4 นางสาวปรินทร์นภา ทองแดง
กรรมการ
1.5 นางสาวไปรยา สุทธิชน
กรรมการและเลขานุการ
2. ฝ่ า ยควบคุ ม ดู แ ลการแข่ ง ขั น มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลการท าข้ อ สอบของนั ก เรี ย น และเก็ บ
กระดาษคาตอบของนักเรียนแต่ละกลุ่มเมื่อหมดเวลาในการตอบคาถามแต่ละข้อ ประกอบด้วย
2.1 นางสาววีรวรรณ จันทรา
หัวหน้า
2.2 นางสาวพิมพ์ขวัญ คงอุป
ผู้ช่วย
2.3 นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก
ผู้ช่วย
2.4 นางสาวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม
ผู้ช่วย
2.5 นางสาววรัตนันท์ บุตรเพชร
ผู้ช่วย
2.6 นางสาวสุภลักษณ์ ปานน้อย
ผู้ช่วย
3. ฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้าที่จัดสถานที่ เตรียมเครื่องเสียงและทีวี สาหรับกิจกรรมตอบปัญหาทาง
กฎหมายเนื่องในวันรพี ประกอบด้วย
3.1 นายทวีศักดิ์ พรหมเรือง
หัวหน้า
3.2 นายศุภกร แก้วยิ้ม
ผู้ช่วย
3.3 นายธนกานต์ พละสกุล
ผู้ช่วย

3.4 นายวีระพล มีศิริ
ผู้ช่วย
3.5 นายอัครพล พะลัง
ผู้ช่วย
4. ฝ่ า ยออกข้ อ สอบและจั ด พิ ม พ์ ข้ อ สอบ มี ห น้ า ที่ อ อกข้ อ สอบเกี่ ย วกั บ กฎหมายและวั น รพี
ให้ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หา โดยค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมกั บ ศั ก ยภาพของผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น และจั ด พิ ม พ์ ข้ อ สอบ
ประกอบด้วย
4.1 นางสาวไปรยา สุทธิชน
หัวหน้า
4.2 นางสาววีรวรรณ จันทรา
ผู้ช่วย
4.3 นางสาวสิตานัน รอดอุนา
ผู้ช่วย
5. ฝ่ายออกแบบและจัดพิมพ์เกียรติบัตร มีหน้าที่ออกแบบและจัดพิมพ์เกียรติบัตรให้สวยงามและ
เหมาะสมกับกิจกรรม ประกอบด้วย
5.1 นางสาวไปรยา สุทธิชน
หัวหน้า
5.2 นางสาววีรวรรณ จันทรา
ผู้ช่วย
6. ฝ่ายรายงานผล มีหน้าที่รายงานผลการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
6.1 นางสาวไปรยา สุทธิชน
หัวหน้า
6.2 นางสาววีรวรรณ จันทรา
ผู้ช่วย
7. ฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม มีหน้าที่บันทึกภาพกิจกรรม จัดทาจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน ประกอบด้วย
7.1 นายทวีศักดิ์ พรหมเรือง
หัวหน้า
7.2 นายอัครพล พะลัง
ผู้ช่วย
7.3 นางสาวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม
ผู้ช่วย
7.4 นายศุภกร แก้วยิ้ม
ผู้ช่วย
7.5 นางสาวเมวดี นิลเพชร
ผู้ช่วย

ขอให้ ผู้ ที่ได้รั บ มอบหมายตามค าสั่ งนี้ ปฏิบัติห น้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่ ง ครัด เพื่อให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(นายวุฒิชัย นวลแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา

ภาพกิจกรรม

นางสาววีรวรรณและนางสาวไปรยา สุทธิชน
รับหน้าที่เป็นผู้อ่านข้อสอบ และจับเวลาสอบ

การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายเพื่อราลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

รายงานผลการดาเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ประจาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนชลธารวิทยา
1. หลักการและเหตุผล
วั น ส าคั ญ ในทางพระพุ ท ธศาสนา เป็ น วั น ที่ มี เ หตุ ก ารณ์ ส าคั ญ อั น เนื่ อ งด้ ว ยพระรั ต นตรั ย คื อ
พระพุทธเจ้า พระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า เหตุการณ์ที่สาคัญ
ดังกล่าว เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า คือบริษัทสี่อันได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และ
อุบ าสิ กา ให้ น้ อมร าลึ กถึงคุณของพระรั ตนตรัยในหลั กที่ส าคัญ เพื่อนาไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจรรโลงให้
พระพุทธศาสนา ดารงคงอยู่สถิตสถาพร เป็นคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ตนเองและแก่สัตว์โลกทั้งปวง ซึ่งมิใช่
จากัดอยู่เพียงมนุษยชาติเท่านั้น
เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสานึกให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักธรรมคาสั่งสอนและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได้ร่วม
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาได้ถูกต้องและรู้จักรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย สืบสานและเข้าร่วมประสาน
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม ซึ่งจะเป็นผลดีแก่ผู้เรียนทุกคนในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในสังคม
ปัจจุบัน
โรงเรียนชลธารวิทยา อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในฐานะหน่วยงานหลักในการปลูกฝังให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ จึงจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา ประจาปี 2563 ขึ้น เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทาความดีและ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันสาคัญทางศาสนาด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนาเนื่ อ งในวั น ส าคั ญ ทางศาสนา ให้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. เพื่อให้คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนชลธารวิทยาได้มีส่วนร่วมในการทาความดีและประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันสาคัญทางศาสนา
3. เพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
3. เป้าหมายของตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา ประจาปี 2563 จานวน 67 คน คิดเป็น 90%
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 90%
2. ครูมีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสาคัญทาง
ศาสนา 100%

4. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
ระหว่างวันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
5. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) (1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64)
ที่
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาที่ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
1 กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ 03/07/63
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
2 กิจกรรมแห่งเทียน
03/07/63
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ถวายเทียนพรรษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
และผ้าอาบน้าฝน
3 กิจกรรมเวียนเทียน
03/07/63
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
4 กิจกรรมบูรณาการจัดการ 01/07/63 กลุ่มสาระสังคมศึกษา
เรียนการสอนกับกิจกรรม 03/07/63
ศาสนา และวัฒนธรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เนื่องในวันสาคัญทาง
ศาสนา วันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา
6. งบประมาณ จาแนกเป็น
6.1 เงินอุดหนุน
6.2 เงินรายได้สถานศึกษา
6.3 เงินอื่น ๆ
รวม

1,000 บาท
.................... บาท
................... บาท
1,000 บาท

7. ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ร้อยละ 90
2. นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมแห่งเทียน ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้าฝน
ร้อยละ 90
3. นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ร้อยละ 90
4. ครูผู้สอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนชลธารวิทยา จัดการเรียนการสอน
โดยการบูรณาการกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสาคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา ร้อยละ 100

8. สรุปผลการดาเนินงาน
8.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา ประจาปี 2563 จานวน 67 คน คิดเป็น 95%
8.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 95%
2. ครูมีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสาคัญ
ทางศาสนา 100%
สรุปในภาพรวมของการดาเนินโครงการ
สรุป ผลการประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา ประจาปี 2563 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จานวน 64 คน จากทั้งหมด 68 คน คิดเป็นร้อย
ละ 94.12 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด โดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความต้องการร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจาปี 2563 เป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (likert) แบบ 5 ระดับ
เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล
คะแนน
5
4
3
2
1

การแปลคะแนน

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

คะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน เข้าร่วมกิจกรรม 64 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12
เพศชาย 39 คน คิดเป็นร้อยละ 57.35 เพศหญิง 29 คน คิดเป็นร้อยละ 42.65
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ประจาปี 2563
ระดับความพึงพอใจ
ปาน
กิจกรรม/รายการ
มากที่สุด มาก
น้อย น้อยที่สุด
ระดับความ
1. การเข้าร่วมกิจกรรม ทาให้ท่านรู้สึก
ภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ

(5)

(4)

กลาง
(3)

(2)

(1)

̅
𝒙

พึงพอใจ

40

22

2

0

0

4.59

มากที่สุด

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา
2. การเข้าร่วมกิจกรรมทาให้ท่านได้รับ
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
3. ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษามาประยุกต์ใช้ในการเรียนและ
ในชีวิตประจาวัน
4. กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความน่าสนใจและ
สร้างคุณค่าทางจิตใจได้
5. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัด
กิจกรรม
6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรม
7. กิจกรรมมุ่งมั่นส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
8. ความเป็นระเบียบของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรม
9. ความเหมาะลาดับขั้นตอนของกิจกรรม
10. ความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม

34

15

10

5

0

4.22

มาก

51

2

6

4

1

4.53

มากที่สุด

46

12

4

2

0

4.59

มากที่สุด

57

2

3

1

1

4.77

มากที่สุด

61

1

2

0

0

4.92

มากที่สุด

56

4

4

0

0

4.81

มากที่สุด

51

8

2

3

0

4.67

มากที่สุด

48
14
2
0
0
4.72 มากที่สุด
57
7
0
0
0
4.89 มากที่สุด
เฉลี่ย
4.67 มากที่สุด
สรุปผลการประเมินการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจาปี 2563 โดยการตอบแบบสอบของนักเรียน จานวน 64 คน
พบว่า ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.92 ความ
เหมาะสมในการจัดกิจกรรม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.89 และกิจกรรมมุ่งมั่นส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.83 ตามลาดับ
9. อภิปรายผล
โรงเรี ย นชลธารวิ ท ยา มี นั ก เรี ย นทั้ ง หมดจ านวน 68 คน มี นั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
พระพุ ท ธศาสนาเนื่ อ งในวั น อาสาฬหบู ช าและวั น เข้ า พรรษา ประจ าปี 2563 จ านวน 64 คน มี ผู้ ต อบ
แบบสอบถามจานวน 64 คน ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ประจาปี 2563 ครั้งนี้ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่ อการจัด
กิจกรรม เท่ากับ 4.67 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
10. ปัญหาอุปสรรค
ฝนตกขณะปฏิบัติกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และกิจกรรมเวียนเทียน

11. ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
(ลงชื่อ)
ผูร้ ายงาน
(นางสาววีรวรรณ จันทรา)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ความคิดเห็นของผู้บริหาร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)
(นายวุฒิชัย นวลแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา

ภาคผนวก
 โครงการ / กิจกรรม
 คาสั่งโรงเรียนชลธารวิทยา ที่
 แบบสอบถาม
 ภาพประกอบ

/

โรงเรียนชลธารวิทยา
แผนงาน / โครงการ ประจาปีการศึกษา 2563
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โครงการ : กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววีรวรรณ จันทรา
1. หลักการและเหตุผล
วั น ส าคั ญ ในทางพระพุ ท ธศาสนา เป็ น วั น ที่ มี เ หตุ ก ารณ์ ส าคั ญ อั น เนื่ อ งด้ ว ยพระรั ต นตรั ย คื อ
พระพุทธเจ้า พระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า เหตุการณ์ที่สาคัญ
ดังกล่าว เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า คือบริษัทสี่อันได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และ
อุบ าสิ กา ให้ น้ อมร าลึ กถึงคุณของพระรั ตนตรัยในหลั กที่ส าคัญ เพื่อนาไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจรรโลงให้
พระพุทธศาสนา ดารงคงอยู่สถิตสถาพร เป็นคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ตนเองและแก่สัตว์โลกทั้งปวง ซึ่งมิใช่
จากัดอยู่เพียงมนุษยชาติเท่านั้น
เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสานึกให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักธรรมคาสั่ งสอนและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได้ร่วม
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาได้ถูกต้องและรู้จักรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย สืบสานและเข้าร่วมประสาน
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม ซึ่งจะเป็นผลดีแก่ผู้เรียนทุกคนในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในสังคม
ปัจจุบัน
โรงเรียนชลธารวิทยา อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในฐานะหน่วยงานหลักในการปลูกฝังให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ จึงจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา ประจาปี 2563 ขึ้น เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทาความดีและ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันสาคัญทางศาสนาด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนาเนื่ อ งในวั น ส าคั ญ ทางศาสนา ให้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. เพื่อให้คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนชลธารวิทยาได้มีส่วนร่วมในการทาความดีและประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันสาคัญทางศาสนา
3. เพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา ประจาปี 2563 จานวน 68 คน คิดเป็น 90%
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 90%
2. ครูมีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสาคัญ
ทางศาสนา 100%
4. วิธีการดาเนินงาน (PDCA)
กิจกรรมและขัน้ ตอน
การดาเนินงาน

ที่
1

Plan (การวางแผน)
- ประชุมวางแผนการดาเนินงาน ขออนุมัติ
โครงการและกาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
- จัดหาทรัพยากรในการดาเนินงาน
Do (การดาเนินงาน)
- ดาเนินกิจกรรมในโครงการ

2

กิจกรรมที่ 1 วันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา
กิจกรรมที่ 2 วันมาฆบูชา
3

ภาคเรียนที่ 1
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63)
ระยะเวลาที่
งบประมาณ
ดาเนินการ
01/07/63
-

-

-

-

-

03/07/63

1,000

-

-

-

-

26/02/64

500

-

-

01/03/64

-

-

-

01/03/64

-

Check (การประเมินผล)
- กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน
- ประเมินผลและรายงานผลการ
ดาเนินงาน
Action (การปรับปรุง)
- นาข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไข
หรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับใน
การดาเนินกิจกรรมในปีต่อไป

4

ภาคเรียนที่ 2
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64)
ระยะเวลาที่
งบประมาณ
ดาเนินการ
-

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

5. งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม)
งบประมาณ - บาท

เงินอุดหนุน

เงิน บกศ.

เงินรายได้

เงินอืน่ ๆ

รวม

1,000

-

-

-

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

500
-

-

-

-

500
500

1,500

รวม

เงินอืน่ ๆ

2

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา
กิจกรรมวันมาฆบูชา
รวมทั้งหมด

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้

1

กิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64)
งบประมาณ

เงิน บกศ.

ที่

เงินอุดหนุน

ภาคเรียนที่ 1
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63)
งบประมาณ

6. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 1 มีนาคม 2564
7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. นางสาวไปรยา สุทธิชน
2. นางสาววีรวรรณ จันทรา
8. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมสวด
มนต์ นั่งสมาธิ
ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมเวียน
เทียน
ร้อยละของครูผู้สอน กลุม่ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โรงเรียนชลธารวิทยา จัดการเรียนการสอนโดย
การบูรณาการกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวัน
สาคัญทางศาสนา

ค่าเป้าหมาย
90

วิธีการประเมิน
จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน

90

จัดกิจกรรมเวียนเทียน

แบบประเมิน

100

การจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการ
กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวัน
สาคัญทางศาสนา

แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณา
การ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนชลธารวิทยาได้มีส่วนร่วมในการทาความดีและประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาเนื่องในวันสาคัญทางศาสนา
3. ครูผู้สอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนชลธารวิทยา มีการบูรณาการจัดการเรียน
การสอนกับกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววีรวรรณ จันทรา)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวไปรยา สุทธิชน)
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1 / ก.ค. /63
ลงชือ่

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก)
หัวหน้างานนโยบายและแผน

1 / ก.ค. /63

1 / ก.ค. /63
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ
(นายวุฒิชัย นวลแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา

1 / ก.ค. /63

คำสั่งโรงเรียนชลธำรวิทยำ
ที่ 44 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกิจกรรมวันเข้ำพรรษำ ประจำปี 2563
………………………………………………………………………
ด้วยโรงเรียนชลธำรวิทยำได้กำหนดให้วันที่ 1-3 กรกฎำคม 2563 เป็นสัปดำห์เข้ำพรรษำ
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ ต ระหนั ก ถึ ง ควำมส ำคั ญ และเพื่ อ เป็ น กำรอนุ รั ก ษ์ แ ละส่ ง เสริ ม ประเพณี ที่ ส ำคั ญ ทำง
พระพุทธศำสนำ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงำมของชำติ โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษำในวันที่ 3
กรกฎำคม 2563 ตั้งแต่เวลำ 13.00-15.00 น. ไปถวำย ณ วัดชลธำรวดี ตำบลบ้ำนควน อำเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร
เพื่อให้กำรจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ
27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
1. ฝ่ำยอำนวยกำร มีหน้ำที่อำนวยควำมสะดวก ประสำนงำนและแก้ไขปัญหำที่จะเกิดขึ้นในกำร
ปฏิบัติงำน ประกอบด้วย
1.1 นำยวุฒิชัย นวลแก้ว
ประธำน
1.2 นำงอมรศรี เพชรภู่
กรรมกำร
1.3 นำงจรรยำ มินชำติ
กรรมกำร
1.4 นำงสำวปรินทร์นภำ ทองแดง
กรรมกำร
1.5 นำงสำวไปรยำ สุทธิชน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2. ฝ่ำยศำสนพิธี มีหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนกับวัดชลธำรวดี เพื่อนิมนต์พระสงฆ์ และดำเนินกิจกรรม
ทำงศำสนพิธี ประกอบด้วย
2.1 นำงสำวไปรยำ สุทธิชน
หัวหน้ำ
2.2 นำงสำววีรวรรณ จันทรำ
ผู้ช่วย
2.3 นำงอริสรำ จันทร์อุรำเคน
ผู้ช่วย
3. ฝ่ำยจัดหำเทียนพรรษำ มีหน้ำที่จัดหำเทียนพรรษำ จำนวน 2 ต้น และตกแต่งให้สวยงำมเหมำะสม
กับเศรษฐกิจพอเพียง จัดเตรียมเครื่องไทยธรรม ผ้ำอำบน้ำฝน จำนวน ๓ ชุด และรวบรวมปัจจัยในกำรทำบุญ
ประกอบด้วย
3.1 นำยทวีศักดิ์ พรหมเรือง
หัวหน้ำ
3.2 นำงสำวพิมพ์ขวัญ คงอุป
ผู้ช่วย
3.3 นำงสำวชุลีภรณ์ ชูสุก
ผู้ช่วย
3.4 นำงสำวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม
ผู้ช่วย
3.5 นำยศุภกร แก้วยิ้ม
ผู้ช่วย
3.6 นำงสำววรัตนันท์ บุตรเพชร
ผู้ช่วย

3.7 นำงสำวเมวดี นิลเพชร
ผู้ช่วย
3.8 นำยประดิษฐ์ มิตรกุล
ผู้ช่วย
4. ฝ่ำยควบคุมนักเรียนแห่เทียนพรรษำ มีหน้ำที่ควบคุมนักเรียน จัดแถวแห่เทียนพรรษำ เครื่องไทยธรรม และผ้ำอำบน้ำฝน และจัดนักเรียนเข้ำนั่งภำยในพระอุโบสถ ประกอบด้วย
4.1 ฝ่ำยควบคุมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ประกอบด้วย
1) นำยอัครพล พะลัง
หัวหน้ำ
2) นำงสำวปรินทร์ภำ ทองแดง ผู้ช่วย
3) นำงสำวไปรยำ สุทธิชน
ผู้ช่วย
4) นำยศุภกร แก้วยิ้ม
ผู้ช่วย
5) นำงสำวชุลีภรณ์ ชูสุก
ผู้ช่วย
6) นำยธนกำนต์ พละสกุล
ผู้ช่วย
7) นำงสำวเมวดี นิลเพชร
ผู้ช่วย
4.2 ฝ่ำยควบคุมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ประกอบด้วย
1) นำยทวีศักดิ์ พรหมเรือง
หัวหน้ำ
2) นำงสำวพิมพ์ขวัญ คงอุป
ผู้ช่วย
3) นำงสำวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม ผู้ช่วย
4) นำงสำววีรวรรณ จันทรำ
ผู้ช่วย
5) นำยวีระพล มีศิริ
ผู้ช่วย
6) นำงสำววรัตนันท์ บุตรเพชร ผู้ช่วย
5. ฝ่ำยรำยงำนผล มีหน้ำที่รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
5.1 นำงสำวไปรยำ สุทธิชน
หัวหน้ำ
5.2 นำงสำววีรวรรณ จันทรำ
ผู้ช่วย
5.3 นำงสำวสิตำนัน รอดอุนำ
ผู้ช่วย
6. ฝ่ำยบันทึกภำพกิจกรรม มีหน้ำที่บันทึกภำพกิจกรรม จัดทำจดหมำยข่ำวประชำสัมพันธ์กิจกรรม
ผ่ำนทำงเว็บไซต์โรงเรียน ประกอบด้วย
6.1 นำยทวีศักดิ์ พรหมเรือง
หัวหน้ำ
6.2 นำยอัครพล พะลัง
ผู้ช่วย
6.3 นำงสำวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม
ผู้ช่วย
6.4 นำยศุภกร แก้วยิ้ม
ผู้ช่วย
6.5 นำงสำวเมวดี นิลเพชร
ผู้ช่วย

ให้คณะครูและนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมแต่งกำยด้วยชุดขำว
ขอให้ ผู้ ที่ได้รั บ มอบหมำยตำมค ำสั่ งนี้ ปฏิบัติห น้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่ ง ครัด เพื่อให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร

สั่ง ณ วันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2563

(นำยวุฒิชัย นวลแก้ว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวิทยำ

ภาพกิจกรรม

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา ตั้งขบวนแห่เทียนพรรษา ณ โรงเรียนชลธารวิทยา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา เริ่มเคลื่อนขบวนแห่งเทียนพรรษาไปยังวัดชลธารวดี

คณะครูและนักเรียนแห่เทียนพรรษารอบพระอุโบสถ

ผู้นานักเรียนนาคระครูและนักเรียนประกอบกิจกรรมทางศาสนพิธี

ตัวแทนนักเรียนถวายเทียนพรรษาแก่พระสงฆ์

ตัวแทนนักเรียนถวายผ้าอาบน้าฝนและของวริวาร

คระครูและนักเรียนโรงเรียนชลธษรวิทยา เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

รายงานผลการดาเนินโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ สู่สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
กิจกรรมวันอาเซียน
ประจาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนชลธารวิทยา
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
กาหนดให้การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคมแห่ง
การเรี ย นรู้ และเป็ น ปัจ จัย ที่เกื้อหนุน ให้ บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาใน
ปัจจุบันไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนเท่านั้น ทุกคนในสังคมควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และที่สาคัญโรงเรียน
ต้องจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมรับความร่วมมือ
ทางการศึกษาระหว่างประเทศในกลุ่ มประชาคมอาเซียน ให้ นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอย่าง
หลากหลาย
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ การรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็น
ชุมชนที่มีความแข็งแกร่ ง สามารถสร้ างโอกาสและรับ มื อกับ ความท้า ท้าย ทั้งด้านการเมือง ความมั่น คง
เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และสมาชิกในชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีส่วนร่วมใน
การเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน
โรงเรี ย นชลธารวิ ท ยา กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม เป็ น กลุ่ ม สาระ
การเรี ย นรู้ ห นึ่ งที่รับ ผิดชอบดาเนิ น การจั ดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับอาเซียนศึกษา โดยนา
หลักสูตรอาเซียน (Asean Curriculum Sourcebook) มาเปิดสอนในรายวิชาเพิ่มเติม มีการแสดงวัฒนธรรม
ประจาชาติทั้ง 10 ประเทศ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงปรับตัวเข้ากับความเป็นจริงและแสวงหา
โอกาสท่ามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม นอกจากนี้โรงเรียนได้ดาเนินการ
จัดกิจกรรมวันอาเซียน
มีกิจกรรมการแสดงด้านวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพื่อให้บรรลุถึงสิ่งที่อาเซียนจะต้อง
ดาเนินการ และคานึงถึงโลกของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงจัดให้มีโครงการ
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ สู่สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประจาปี 2563 โดยผู้เรียนเข้าใจและเห็น
ความสาคัญของการจัดตั้งอาเซียน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน และตระหนักถึงความสาคัญของ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกิจกรรมวันอาเซียน ให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความสาคัญของการจัดตั้งอาเซียน
2. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียน
เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน
3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน
3. เป้าหมายของตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมอาเซียนศึกษา จานวน 67 คน คิดเป็น 100%
3.2 เชิงคุณภาพ

1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับ
ประเทศในอาเซียน
2. นักเรียนตระหนักถึงการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน มากกว่า 80%
4. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
5. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน ขออนุมัติโครงการและกาหนดหน้าที่รับผิดชอบและจัดหาทรัพยากร
ในการดาเนินงาน
2. จัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ สู่สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
3. กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
4. นาข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการดาเนิน
กิจกรรมในปีต่อไป
6. งบประมาณ
6.1 เงินอุดหนุน
6.2 เงินรายได้สถานศึกษา
6.3 เงินอื่น ๆ
รวม

3,500 บาท
.................... บาท
.................... บาท
.
3,500 บาท

7. ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน ปี 2563
1. จานวนนักเรียน ทั้งหมด 68 คน
1.1. นักเรียนชั้น ม.1
จานวน 8
คน
1.2. นักเรียนชั้น ม.2
จานวน 18
คน
1.3. นักเรียนชั้น ม.3
จานวน 12
คน
1.4. นักเรียนชั้น ม.4
จานวน 12
คน
1.5. นักเรียนชั้น ม.5
จานวน 12
คน
1.6. นักเรียน ชั้น ม.6
จานวน 6
คน
2. จานวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 60 คน
2.1. นักเรียนชั้น ม.1
จานวน 8
คน คิดเป็นร้อยละ 100
2.2. นักเรียนชั้น ม.2
จานวน 18
คน คิดเป็นร้อยละ 100
2.3. นักเรียนชั้น ม.3
จานวน 12
คน คิดเป็นร้อยละ 100
2.4. นักเรียนชั้น ม.4
จานวน 12
คน คิดเป็นร้อยละ 100
2.5. นักเรียนชั้น ม.5
จานวน 12
คน คิดเป็นร้อยละ 100
2.6. นักเรียนชั้น ม.6
จานวน 6
คน คิดเป็นร้อยละ 100
8. สรุปผลการดาเนินงาน
สรุ ป ผลการประเมิ น การจั ด กิ จ กรรมวั น อาเซี ย น ประจ าภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2563
โรงเรียนชลธารวิทยา มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน ทั้งหมด จานวน 68 คน จากทั้งหมด 68 คน

คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด โดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม
วันอาเซียน เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (likert) แบบ 5 ระดับ
เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล

คะแนน
5
4
3
2
1

ร้อยละ
71 100
61 - 70
51 – 60
41 - 50
0 - 40

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน เข้าร่วมกิจกรรม 68 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นในระดับใด
ระดับคุณภาพ
ที่
รายการ
ระดับความ
5
4
3 2 1
พึงพอใจ
1 เป็นกิจกรรมทีใ่ ห้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 78.28 15.76 5.96 0 0 มากที่สุด
2 เป็นกิจกรรมทีส่ ่งเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน 73.79 16.11 10.10 0 0 มากที่สุด
3

เป็นกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งที่จะเข้าเป็นสมาชิก
60.33 27.15 12.52 0 0
ของประชาคมอาเซียน

4

นักเรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
หรือในชีวิตประจาวันได้

มาก

71.45 19.64 8.91 0 0

มากที่สุด

5 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม

77.43 18.44 4.13 0 0

มากที่สุด

6 มีบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร
กิจกรรมการแสดงของประเทศอาเซียนมีความ
7
เหมาะสม

56.78 29.61 7.41 0 0

ปานกลาง

73.45 14.64 11.91 0 0

มากที่สุด

8 กิจกรรมนิทรรศการอาเซียนมีความเหมาะสม

73.24 19.00 7.76 0 0

มากที่สุด

9 กิจกรรมการตอบปัญหาอาเซียนมีความเหมาะสม

64.16 24.34 11.50 0 0

ระดับคุณภาพ
ที่

รายการ

5

4

3

2 1

มีการบูรณาการ 5 กรอบเนื้อหาหลักสูตรอาเซียน คือ
1) ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
2) การเห็นคุณค่า อัตลักษณ์และความหลากหลาย
10
62.02 27.32 10.66 0 0
3) การเชื่อมโยงโลก และท้องถิ่น
4) การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม
5) การทางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
เฉลี่ย

76.84 21.20 1.96 0 0

ระดับความ
พึงพอใจ

มาก

มากที่สุด

สรุปผลการประเมินการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวันอาเซียน โดยการตอบ
แบบสอบของนักเรียน จานวน 68 คน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมวันอาเซียนในระดับ “มาก
ที่สุด” ซึ่งอันดับสูงสุด ได้แก่ เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีระดับความพึงพอมากที่สุด
เท่ากับ 78.28 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 77.43
และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 73.79
9. อภิปรายผล
โรงเรี ย นชลธารวิทยา มีนั กเรี ย นทั้งหมดจานวน 68 คน มีนักเรียนที่เข้าร่ว มกิจกรรมวันอาเซียน
จานวน 68 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 68 คน ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวันอาเซียนครั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม เท่ากับ 76.84 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
10. ปัญหาอุปสรรค
ไม่มี
11. ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน
(นางสาววีรวรรณ จันทรา)
ตาแหน่งครูผู้ช่วย

ความคิดเห็นของผู้บริหาร
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(นายวุฒิชัย นวลแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา

ภาคผนวก
 โครงการ / กิจกรรม
 คาสั่งโรงเรียนชลธารวิทยา ที่
 แบบสอบถาม
 ภาพประกอบ

/

โรงเรียนชลธารวิทยา
แผนงาน / โครงการ ประจาปีการศึกษา 2563
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โครงการ : ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ สู่สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประจาปี 2563
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววีรวรรณ จันทรา
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2542 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
ได้กาหนดให้การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคมแห่ง
การเรี ย นรู้ และเป็ น ปัจ จัย ที่เกื้อหนุน ให้ บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาใน
ปัจจุบันไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนเท่านั้น ทุกคนในสังคมควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และที่สาคัญโรงเรียน
ต้องจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมรับความร่วมมือ
ทางการศึกษาระหว่างประเทศในกลุ่ มประชาคมอาเซียน ให้ นักเรียนได้เรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมอย่าง
หลากหลาย
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ การรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็น
ชุมชนที่มีความแข็งแกร่ ง สามารถสร้ างโอกาสและรับ มื อกับ ความท้า ท้าย ทั้งด้านการเมือง ความมั่น คง
เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และสมาชิกในชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีส่วนร่วมใน
การเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน
โรงเรียนชลธารวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้หนึ่งที่รับผิดชอบดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับอาเซียนศึกษา โดยนาหลักสูตร
อาเซียน (Asean Curriculum Sourcebook) มาเปิดสอนในรายวิชาเพิ่มเติม มีการแสดงวัฒนธรรมประจา
ชาติ ทั้ง 10 ประเทศ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงปรับตัวเข้ากับความเป็นจริงและแสวงหาโอกาส
ท่ามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม นอกจากนี้โรงเรียนได้ดาเนินการจัด
กิจกรรมวันอาเซียน มีกิจกรรมการแสดงด้านวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพื่อให้บรรลุถึงสิ่งที่
อาเซียนจะต้องดาเนินการ และคานึงถึงโลกของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึง
จัดให้มีโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ สู่สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประจาปี 2563 โดยผู้เรียน
เข้าใจและเห็นความสาคัญของการจัดตั้งอาเซียน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน และตระหนักถึง
ความสาคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกิจกรรมวันอาเซียน ให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความสาคัญของการจัดตั้งอาเซียน

2. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับ
ประเทศในอาเซียน
3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมอาเซียนศึกษา จานวน 67 คน คิดเป็น 100%
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับประเทศใน
อาเซียน
2. นักเรียนตระหนักถึงการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน มากกว่า 80%
4. วิธีการดาเนินงาน (PDCA)
ที่

กิจกรรมและขั้นตอน
การดาเนินงาน

1 Plan (การวางแผน)
- ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน ขออนุมัติโครงการ
และกาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
- จัดหาทรัพยากรในการ
ดาเนินงาน
2 Do (การดาเนินงาน)
- ดาเนินกิจกรรมในโครงการ
ส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ สู่สังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน
3 Check (การประเมินผล)
- กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การดาเนินงาน
- ประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงาน
4 Action (การปรับปรุง)
- นาข้อมูลที่ได้พบจากการ
ประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนา
ให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) (1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64)
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาที่ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
01/08/63
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

07/08/63

3,500

-

-

กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

11/08/63

-

-

-

กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

11/08/63

-

-

-

กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) (1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64)
ระยะเวลาที่ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ
ดาเนินการ
ดาเนินการ

กิจกรรมและขั้นตอน
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ในการดาเนินกิจกรรมในปี
ต่อไป

กิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64)
งบประมาณ

เงิน
น
บกศ.
เงิอุนดหนุ
เงิน
นอื่นๆ
เงิรายได้
รวม

ที่

ภาคเรียนที่ 1
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63)
งบประมาณ

เงิน
อุดหนุน
เงิน บกศ.
เงิน
นอื่นๆ
เงิรายได้
รวม

5. งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม)
งบประมาณ 2,000 บาท

1 กิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้
สู่สังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน
รวมทั้งหมด

3,500

-

-

3,500

-

รวม
ทั้งสิ้น

3,500

-

-

-

-

-

3,500

3,500

-

-

-

-

-

3,500

6. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. นางสาวไปรยา สุทธิชน
2. นางสาววีรวรรณ จันทรา
8. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนชลธาร
100
วิทยา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ สู่สังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ประจาปี 2563
ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนชลธาร
100
วิทยา มีความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

วิธีการประเมิน
จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ สู่สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ประจาปี 2563

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน

จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ สู่สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ประจาปี 2563

แบบประเมิน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับประเทศใน
อาเซียน

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววีรวรรณ จันทรา)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก)
หัวหน้างานนโยบายและแผน
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวไปรยา สุทธิชน)
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1 / ก.ค. /63
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ
(นายวุฒิชัย นวลแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา
1 / ก.ค. /63

คำสั่งโรงเรียนชลธำรวิทยำ
ที่ / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกิจกรรมวันอำเซียน ประจำปี 2563
………………………………………………………………………
ด้ว ยกลุ่ มสำระสั งคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒ นธรรม โรงเรียนชลธำรวิทยำ ได้กำหนดจั ด
กิจกรรมวันอำเซียน ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๘ สิงหำคม 2563 ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓0-1๑.๓0 น. ณ อำคำร
เรียน โรงเรียนชลธำรวิทยำ ชั้น ๑ เพื่อให้นักเรียนเข้ำใจและเห็นควำมสำคัญของกำรจัดตั้งอำเซียน ตระหนักถึง
กำรเป็นสมำชิกของประชำคมอำเซียน ตลอดจนสร้ำงประสบกำรณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับประเทศต่ำงๆ
ในอำเซียน
เพื่อให้กำรจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ
27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึ กษำ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
1. ฝ่ายอานวยการ มีหน้ำที่อำนวยควำมสะดวก ประสำนงำนและแก้ไขปัญหำที่จะเกิดขึ้นในกำร
ปฏิบัติงำน ประกอบด้วย
1.1 นำยวุฒิชัย นวลแก้ว
ประธำน
1.2 นำงอมรศรี เพชรภู่
กรรมกำร
1.3 นำงจรรยำ มินชำติ
กรรมกำร
1.4 นำงสำวปรินทร์นภำ ทองแดง
กรรมกำร
1.5 นำงสำวไปรยำ สุทธิชน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒. ฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้ำที่จัดสถำนที่ เตรียมเครื่องเสียงและทีวี ตกแต่งเวทีให้สวยงำม เหมำะสม
กับกิจกรรมวันอำเซียน ประกอบด้วย
๓.1 นำยทวีศักดิ์ พรหมเรือง
หัวหน้ำ
๓.2 นำงสำวพิมพ์ขวัญ คงอุป
ผู้ช่วย
๓.3 นำงสำวไปรยำ สุทธิชน
ผู้ช่วย
๓.๔ นำงสำวชุลีภรณ์ ชูสุก
ผู้ช่วย
๓.๕ นำงสำวณัฐฐินันท์ เล็กประทุม
ผู้ช่วย
๓.๖ นำยศุภกร แก้วยิ้ม
ผู้ช่วย
๓.๗ นำงสำววีรวรรณ จันทรำ
ผู้ช่วย
๓.๘ นำยธนกำนต์ พละสกุล
ผู้ช่วย
๓.๙ นำยวีระพล มีศิริ
ผู้ช่วย
๓.๑๐ นำยอัครพล พะลัง
ผู้ช่วย

๓.๑๑ นำงสำววรัตนันท์ บุตรเพชร
๓.๑๒ นำงสำวเมวดี นิลเพชร
๓.๑๓ นำงสำวสุภลักษณ์ ปำนน้อย

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

๔. ฝ่ายตัดสินการแข่งขันประกอบอาหารประจาชาติ มีหน้ำที่ตัดสินผลกำรแข่งขันประกอบอำหำร
ประจำชำติ ประกอบด้วย
4.1 นำงจรรยำ มินชำติ
หัวหน้ำ
4.2 นำงอมรศรี เพชรภู่
ผู้ช่วย
๔.๓ นำงสำวชุลีภรณ์ ชูสุก
ผู้ช่วย
๔.๔ นำยศุภกร แก้วยิ้ม
ผู้ช่วย
๔.๕ นำยทวีศักดิ์ พรหมเรือง
ผู้ช่วย
๕. ฝ่ายฝึกซ้อมการแสดงในพิธีเปิด มีหน้ำที่ฝึกซ้อมกำรแสดงของนักเรียน ประกอบด้วย
๕.๑ นำยศุภกร แก้วยิ้ม
หัวหน้ำ
๕.๒ นำงสำววีรวรรณ จันทรำ
ผู้ช่วย
๖. ฝ่ายออกแบบและจัดพิมพ์เกียรติบัตร มีหน้ำที่ออกแบบและจัดพิมพ์เกียรติบัตรให้สวยงำมและ
เหมำะสมกับกิจกรรม ประกอบด้วย
๖.1 นำงสำววีรวรรณ จันทรำ
หัวหน้ำ
๖.2 นำงสำวไปรยำ สุทธิชน
ผู้ช่วย
๗. ฝ่ำยพิธีกำร มีหน้ำที่ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตำมขั้นตอน ให้ถูกต้อง และนัดหมำยผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทรำบขั้นตอน ประกอบด้วย
๗.1 นำงสำวไปรยำ สุทธิชน
หัวหน้ำ
๗.2 นำงสำววีรวรรณ จันทรำ
ผู้ช่วย
๘. ฝ่ายดูแลควบคุมนักเรียนประจากลุ่ม มีหน้ำที่ดูแลช่วยเหลืออำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนิน
กิจกรรมของนักเรียนในกลุ่มที่ตนรับผิดชอบ ประกอบด้วย
๘.1 นำงสำวพิมพ์ขวัญ คงอุป
หัวหน้ำ กลุ่มที่ ๑ ประเทศไทย
๘.2 นำงสำวไปรยำ สุทธิชน
ผู้ช่วย กลุ่มที่ ๒ ประเทศมำเลเซีย
๘.3 นำงสำวณัฐฐินันท์ เล็กประทุม
ผู้ช่วย กลุ่มที่ ๓ ประเทศลำว
๘.๔ นำยวีรวรรณ จันทรำ
ผู้ช่วย กลุ่มที่ ๔ ประเทศพม่ำ
๘.๕ นำยธนกำนต์ พละสกุล
ผู้ช่วย กลุ่มที่ ๕ ประเทศบรูไน
๘.๖ นำยวีระพล มีศิริ
ผู้ช่วย กลุ่มที่ ๖ ประเทศกัมพูชำ
๘.๗ นำยอัครพล พะลัง
ผู้ช่วย กลุ่มที่ ๗ ประเทศอินโดนีเซีย
๘.๘ นำงสำววรัตนันท์ บุตรเพชร
ผู้ช่วย กลุ่มที่ ๘ ประเทศฟิลิปปินส์
๘.๙ นำงสำวเมวดี นิลเพชร
ผู้ช่วย กลุ่มที่ ๙ ประเทศสิงคโปร์
๘.๑๐ นำงสำวสุภลักษณ์ ปำนน้อย
ผู้ช่วย กลุ่มที่ ๑๐ ประเทศเวียดนำม

๙. ฝ่ำยบันทึกภำพกิจกรรม มีหน้ำที่บันทึกภำพกิจกรรม จัดทำจดหมำยข่ำวประชำสัมพันธ์กิจกรรม
ผ่ำนทำงเว็บไซต์โรงเรียน ประกอบด้วย
๙.1 นำยทวีศักดิ์ พรหมเรือง
หัวหน้ำ
๙.2 นำยอัครพล พะลัง
ผู้ช่วย
๙.3 นำงสำวณัฐฐินันท์ เล็กประทุม
ผู้ช่วย
๙.4 นำยศุภกร แก้วยิ้ม
ผู้ช่วย
๙.5 นำงสำวเมวดี นิลเพชร
ผู้ช่วย
๑๐. ฝ่ำยรำยงำนผล มีหน้ำที่รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
๑๐.1 นำงสำวไปรยำ สุทธิชน
หัวหน้ำ
๑๐.2 นำงสำววีรวรรณ จันทรำ
ผู้ช่วย
๑๐.๓ นำงสำวสิตำนัน รอดอุนำ
ผู้ช่วย
ขอให้ ผู้ ที่ได้รั บ มอบหมำยตำมค ำสั่ งนี้ ปฏิบัติห น้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่ ง ครัด เพื่อให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ ๓ สิงหำคม พ.ศ. 2563

(นำยวุฒิชัย นวลแก้ว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวิทยำ

ภาพกิจกรรม

นางอมรศรี เพชรภู่ ประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมวันอาเซียน

การแสดงเปิดงานชุด บุษบาอาเซียน

การแสดงเปิดงานของนักเรียนชุด บุษบาอาเซียน

นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน

นักเรียนกลุ่มประเทศเวียดนาม นาเสนอข้อมูลของประเทศ

นักเรียนแต่ละประเทศ ช่วยกันประกอบอาการประจาชาติ เพื่อส่งเข้าแข่งขันอาหารประจาชาติ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทาอาหารประจาชาติอาเซียน

รายงานผลการดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน
กิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนชลธารวิทยา
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่
ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบ
หน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนารูปแบบ
ประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
ภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
โรงเรียนชลธารวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปของสภานัก เรียน ซึ่งจากผลการ
ประเมินโครงการในปีการศึกษา 2562 พบว่า โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ผ่านทางสภานักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในการทางานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2563 นี้ งานส่งเสริมประชาธิปไตยจึงจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
ในโรงเรียนขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตาม
ระบบประชาธิปไตย
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง
3. เป้าหมายของตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย
2. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย
3.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีนิสัยรักความเป็นประชาธิปไตย
2. นักเรียนเคารพสิทธิของผู้อื่นและนาประชาธิปไตยไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
4. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
ระหว่างวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
5. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ประชุมคณะครู/กรรมการสถานศึกษา
2. ปราศรัยและรณรงค์หาเสียง
3. จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
4. คณะกรรมการนักเรียนปฏิบัติงาน

6. งบประมาณ จาแนกเป็น
6.1 เงินอุดหนุน
6.2 เงินรายได้สถานศึกษา
6.3 เงินอื่น ๆ
รวม

.................... บาท
.................... บาท
..................... บาท
.................... บาท

7. ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2563
1. จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งหมด 68
คน
1.1. นักเรียนชั้น ม.1
จานวน 8
คน
1.2. นักเรียนชั้น ม.2
จานวน 18
คน
1.3. นักเรียนชั้น ม.3
จานวน 12
คน
1.4. นักเรียนชั้น ม.4
จานวน 12
คน
1.5. นักเรียนชั้น ม.5
จานวน 12
คน
1.6. นักเรียน ชั้น ม.6
จานวน 6
คน
2. จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งหมด 60 คน
2.1. นักเรียนชั้น ม.1
จานวน 8
คน คิดเป็นร้อยละ 100
2.2. นักเรียนชั้น ม.2
จานวน 16
คน คิดเป็นร้อยละ 88.88
2.3. นักเรียนชั้น ม.3
จานวน 10
คน คิดเป็นร้อยละ 83.33
2.4. นักเรียนชั้น ม.4
จานวน 11
คน คิดเป็นร้อยละ 91.66
2.5. นักเรียนชั้น ม.5
จานวน 9
คน คิดเป็นร้อยละ 75
2.6. นักเรียนชั้น ม.6
จานวน 6
คน คิดเป็นร้อยละ 100
3. จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งหมด 60 คน คิดเป็นร้อยละ 88.24 ไม่มาใช้สิทธิ 8 คน ร้อยละ
11.76
3.1.จานวนบัตรเลือกตั้งดี
57
บัตร คิดเป็นร้อยละ 95
3.2 จานวนบัตรเลือกตั้งเสีย
1
บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.66
3.3 จานวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 2 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.33
4. ผลการเลือกตั้ง
4.1 เบอร์ 1 พรรคเที่ยงธรรม
ได้คะแนน 30 คิดเป็นร้อยละ 50
4.2 เบอร์ 2 พรรคเสรีชลธาร
ได้คะแนน 27 คิดเป็นร้อยละ 45
5. พรรคที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2563 คือ เที่ยงธรรม
8. สรุปผลการดาเนินงาน
สรุป ผลการประเมินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจาภาคเรียนที่ 1
ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ย นชลธารวิทยา มีนักเรียนเข้าร่ว มกิจกรรมเลื อกตั้งประธานคณะกรรมการสภา
นั กเรี ย นทั้งหมด จ านวน 60 คน จากทั้งหมด 68 คน คิดเป็นร้อยละ 88.24 ของจานวนนักเรียนทั้ง หมด

โดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความต้องการร่วมกิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภา
นักเรียน เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (likert) แบบ 5 ระดับ
เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล
คะแนน
5
4
3
2
1

การแปลคะแนน

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

คะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน คิดเป็นร้อยละ 88.24
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นในระดับใด
ระดับความพึงพอใจ
กิจกรรม/รายการ
ปาน
1. สถานที่จัดกิจกรรม
2. ระยะเวลาของการจัดกิจกรรม
3. กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
มีความพร้อม
4. นักเรียนเห็นความสาคัญของ
เลือกตั้งประธานนักเรียน
5. นักเรียนให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมเลือกตั้ง
6. นักเรียนมีความเข้าใจบทบาทของ
คณะกรรมการนักเรียน
7. นักเรียนเข้าใจเรื่องประชาธิปไตย
ในโรงเรียนจากการจัดกิจกรรม
เลือกตั้งครั้งนี้
8. นักเรียนพอใจการประชาสัมพันธ์
แจ้งนโยบาย หาเสียงของผู้สมัคร
เลือกตั้งประธานนักเรียน

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

̅
𝒙

ระดับความ
พึงพอใจ

50
52
46

5
8
8

3
0
2

2
0
4

0
0
0

4.72
4.87
4.60

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

38

14

8

0

0

4.50

มาก

51

4

2

3

0

4.72

มากที่สุด

39

11

4

3

3

4.33

มาก

53

4

3

0

0

4.83

มากที่สุด

42

12

6

0

0

4.60

มากที่สุด

กลาง
(3)

กิจกรรม/รายการ
9. นักเรียนคาดหวังการทางานของ
คณะกรรมการนักเรียน
10. การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นระดับ
โรงเรียนที่เป็นพื้นฐานในการสร้าง
ประชาธิปไตยในระดับชาติได้
11. นักเรียนภูมิใจการใช้สิทธิและ
หน้าที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

̅
𝒙

ระดับความ
พึงพอใจ

47

9

2

1

1

4.67

มากที่สุด

34

22

4

0

0

4.50

มาก

55

3

2

0

0

4.88

มากที่สุด

4.66

มากที่สุด

เฉลี่ย

สรุ ป ผลการประเมิ น การตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด กิ จ กรรมเลื อ กตั้ ง ประธาน
คณะกรรมการสภานักเรียน โดยการตอบแบบสอบของนักเรียน จานวน 60 คน พบว่า นักเรียนภูมิใจการใช้
สิ ทธิและหน้ าที่ในการเลื อกตั้งครั้ งนี้ มีร ะดับความพึงพอใจมากที่สุ ด เท่ากับ 4.88 ระยะเวลาของการจั ด
กิจกรรม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.87 และนักเรียนเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียนจาก
การจัดกิจกรรมเลือกตั้งครั้งนี้ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.83 ตามลาดับ
9. อภิปรายผล
โรงเรียนชลธารวิทยา มีนักเรียนทั้งหมดจานวน 68 คน มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งประธาน
คณะกรรมการสภานักเรียน จานวน 60 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 60 คน ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนครั้งนี้ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรม เท่ากับ 4.66 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
10. ปัญหาอุปสรรค
ไม่มี
11. ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

(ลงชื่อ)
ผูร้ ายงาน
(นางสาววีรวรรณ จันทรา)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

ความคิดเห็นของผู้บริหาร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)
(นายวุฒิชัย นวลแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา

ภาคผนวก
โครงการ / กิจกรรม
คาสั่งโรงเรียนชลธารวิทยา ที่ /
หนังสือขอความร่วมมือจากผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
แบบสอบถาม
 ภาพประกอบ





โรงเรียนชลธารวิทยา
แผนงาน / โครงการ ประจาปีการศึกษา 2563
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
โครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 4
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววีรวรรณ จันทรา
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่
ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบ
หน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนารูปแบบ
ประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
ภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
โรงเรียนชลธารวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรูป ของสภานักเรียน ซึ่งจากผลการ
ประเมินโครงการในปีการศึกษา 2562 พบว่า โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ผ่านทางสภานักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในการทางานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2563 นี้ งานส่งเสริมประชาธิปไตยจึงจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
ในโรงเรียนขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตาม
ระบบประชาธิปไตย
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย
2. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีนิสัยรักความเป็นประชาธิปไตย

2. นักเรียนเคารพสิทธิของผู้อื่นและนาประชาธิปไตยไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1 จัดเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) (1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64)
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาที่ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
05/08/63
นางสาววีรวรรณ จันทรา

5. งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม)
งบประมาณ - บาท

เงินอุดหนุน

เงิน บกศ.

เงินรายได้

เงินอื่นๆ

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

เงินอื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้

1 จัดเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน
รวมทั้งหมด

ภาคเรียนที่ 2
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64)
งบประมาณ

เงิน บกศ.

กิจกรรม

เงินอุดหนุน

ที่

ภาคเรียนที่ 1
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63)
งบประมาณ

6. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 5 สิงหาคม 2563
7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายกิจการนักเรียน
8. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้เรียนมีลักษณะพฤติกรรมประชาธิปไตยที่
สอดคล้องกับสังคมไทยในปัจจุบัน

ค่าเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
90
- จัดเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน
- สังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียนมีลักษณะพฤติกรรมที่มีความรักชาติ
90
- จัดเลือกตั้งคณะกรรมการ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
นักเรียน
- สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม

เคารพสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่น ไว้วางใจ
ผู้อื่น มองโลกในแง่ดี และสมานความ
สามัคคี

90

- จัดเลือกตั้งคณะกรรมการ - แบบประเมิน
นักเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- สังเกตพฤติกรรม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีวินัยในการปกครองตนเองได้ตามวิถีประชาธิปไตย
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม
3. นักเรียนสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข
4.นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในระบบประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววีรวรรณ จันทรา)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก)
หัวหน้างานนโยบายและแผน
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธนกานต์ พละสกุล)
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1 / ก.ค. /63
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นายวุฒิชัย นวลแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา
1 / ก.ค. /63

คำสั่งโรงเรียนชลธำรวิทยำ
ที่ / 2563
เรื่อง กำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรนักเรียน ประจำปี 2563
………………………………………………………………………
ด้วยโรงเรียนชลธารวิทยา ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน
โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นพื้นฐานสาหรับการนาไปใช้
สังคมและชุมชน เป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของ
ตน รับผิดชอบชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม โรงเรียนจึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ใน
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.40-14.30 น. ณ โรงเรียนชลธารวิทยา อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
เพื่อให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา
27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
1. ฝ่ายอานวยการ มีหน้ำที่อำนวยควำมสะดวก ประสำนงำนและแก้ไขปัญหำที่จะเกิดขึ้นใน
กำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย
1.1 นำยวุฒิชัย นวลแก้ว
ประธำน
1.2 นำงอมรศรี เพชรภู่
กรรมกำร
1.3 นำงจรรยำ มินชำติ
กรรมกำร
1.4 นำงสำวปรินทร์นภำ ทองแดง
กรรมกำร
1.5 นำยอัครพล พะลัง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2. คณะกรรมการดาเนินงาน มีหน้ำที่ประกำศรับสมัครเลือกตั้ง จัดทำบัตรเลือกตั้ง ทำป้ำย
นับคะแนน ประกอบด้วย
2.1 นำยธนกำนต์ พะสกุล
ประธำน
2.2 นำงสำวไปรยำ สุทธิชน
กรรมกำร
2.3 นำยศุภกร แก้วยิ้ม
กรรมกำร
2.4 นำงสำววีรวรรณ จันทรำ
กรรมกำร
2.5 นำยวีระพล มีศิริ
กรรมกำร
2.6 นำยอัครพล พะลัง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3. คณะกรรมการเลือกตั้ง มีหน้ำที่กำกับกำรดำเนินกำรเลือกตั้ง ตรวจสอบรำยชื่อผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง และดำเนินกำรเลือกตั้ง ประกอบด้วย
3.1 นำยธนกำนต์ พะสกุล
ประธำน
3.2 นำงสำวพิมพ์ขวัญ คงอุป
กรรมกำรวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง
3.3 นำงสำวไปรยำ สุทธิชน
กรรมกำรวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง
3.4 นำงสำวณัฐฐินันท์ เล็กประทุม
กรรมกำรกำกับบัตรเลือกตั้ง
3.5 นำงสำวชุลีภรณ์ ชูสุก
กรรมกำรกำกับบัตรเลือกตั้ง

3.6 นำงสำววีรวรรณ จันทรำ
กรรมกำรกำกับคูหำเลือกตั้ง
3.7 นำยวีระพล มีศิริ
กรรมกำรกำกับคูหำเลือกตั้ง
3.8 นำงสำววรัตนันท์ บุตรเพชร
กรรมกำรนับคะแนน
3.9 เด็กชำยฤทธิชัย โนนทิง
กรรมกำร
3.10 เด็กหญิงปิ่นประภำ เสือทอง
กรรมกำร
3.11 เด็กหญิงศรันย์พร เมืองพรหม
กรรมกำร
1.12 นำยอัครพล พะลัง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. คณะกรรมการประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรี ยน มีห น้ำที่ประกำศผล
คะแนนกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรนักเรียน ประกอบด้วย
4.1 นำยศุภกร แก้วยิ้ม
หัวหน้ำ
4.2 นำงสำววีรวรรณ จันทรำ
ผู้ช่วย
4.3 นำงสำวสุภลักษณ์ ปำนน้อย
ผู้ช่วย
5. ฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม มีหน้ำที่บันทึกภำพกิจกรรม จัดทำจดหมำยข่ำวประชำสัมพันธ์
กิจกรรมผ่ำนทำงเว็บไซต์โรงเรียน ประกอบด้วย ประกอบด้วย
5.1 นำยทวีศักดิ์ พรหมเรือง
หัวหน้ำ
5.2 นำงสำวณัฐฐินันท์ เล็กประทุม
ผู้ช่วย
5.3 นำยศุภกร แก้วยิ้ม
ผู้ช่วย
5.4 นำงสำวเมวดี นิลเพชร
ผู้ช่วย
6. ฝ่ายรายงานผล มีหน้ำที่รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม
6.1 นำยอัครพล พะลัง
หัวหน้ำ
6.2 นำงสำววีรวรรณ จันทรำ
ผู้ช่วย
6.3 นำงสำวสิตำนัน รอดอุนำ
ผู้ช่วย
ขอให้ ผู้ ที่ได้รั บ มอบหมำยตำมค ำสั่ งนี้ ปฏิบัติห น้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่ ง ครัด เพื่อให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ. 2563

(นำยวุฒิชัย นวลแก้ว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวิทยำ

คาสั่ง โรงเรียนชลธารวิทยา
ที่ ………… / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563
____________________________________________
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนชลธารวิทยา ได้ดาเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจาปีการศึกษา 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้ก ารดาเนินงาน
ของคณะกรรมการสภานั กเรี ย นเป็ น ไปด้ว ยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารสภานักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้
1. นางสาวน้าฝน รุ่งสุวรรณ
2. นายจิรวัฒน์ ทิพย์แสง
3. นายทวีศิลป์ เทพี
4. นางสาวฐิติมา สมพงษ์ทมิตร
5. เด็กหญิงรัตนาวดี พวงคา
6. นางสาวจิรัชญา วรรณงาม
7. เด็กหญิงปิ่นประภา เสือทอง
8. นายปณพัฒน์ บุญสืบ
9. เด็กชายปุณวัฒน์ บุญสืบ
10. นางสาวกัญญาณัฐ เกตุแก้ว
11. นางสาวสโรชา สุดภักดี
12. นางสาวจันทมณี แพทอง
13. นายชัยวัฒน์ ธรรมณี
14. นายนายนราธิป มีภาค
15. นางสาวจาริยา สุขนิรันดร์
16. เด็กหญิงศรันย์พร เมืองพรหม

ประธานสภานักเรียน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ปฏิคม
ผู้ช่วยปฏิคม
ประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
วิชาการ
อนามัยและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยอนามัยและสิ่งแวดล้อม
สารวัตรนักเรียน
ผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับ แต่งตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ เพื่อก่อให้ เกิ ดผลดี
แก่ทางโรงเรียนและทางราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน สิงหาคม 2563

(นายวุฒิชัย นวลแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา

คาสั่ง โรงเรียนชลธารวิทยา
ที่ ............. / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
______________________________________
เพื่อให้การบริหารงานของสภานักเรียน โรงเรียนชลธารวิทยาดาเนินไปด้วยความ เรียบร้อย
เป็นไปตามหลักการ ระเบียบ ข้อบังคับของสภานักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริม และ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และระเบียบสภานักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา พ.ศ.2563 จึง
แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะบริหาร และสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา ประจาปีการศึกษา 2563
ดังต่อไปนี้
1.คณะที่ปรึกษาสภานักเรียน ประกอบด้วย
1.1 นายวุฒิชัย นวลแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานที่ปรึกษา
1.2 นางอมรศรี เพชรภู่
หัวหน้าฝ่ายการบริหารงานวิชาการ
รองประธานที่ปรึกษา
1.3 นางสาวไปรยา สุทธิชน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ รองประธานที่ปรึกษา
1.4 นายธนกานต์ พละสกุล
หัวหน้าฝ่ายการบริหารงานกิจการนักเรียน
ที่ปรึกษา
1.5 นางสาววีรวรรณ จันทรา
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ที่ปรึกษา
1.6 นายวีระพล มีศิริ
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาฯ ที่ปรึกษา
1.7 นายอัครพล พะลัง
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ที่ปรึกษา
2.คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ประกอบด้วย
1. นางสาวน้าฝน รุ่งสุวรรณ
ประธานสภานักเรียน
2. นายจิรวัฒน์ ทิพย์แสง
รองประธาน
3. นายทวีศิลป์ เทพี
รองประธาน
4. นางสาวฐิติมา สมพงษ์ทมิตร
เหรัญญิก
5. เด็กหญิงรัตนาวดี พวงคา
ผู้ช่วยเหรัญญิก
6. นางสาวจิรัชญา วรรณงาม
ปฏิคม
7. เด็กหญิงปิ่นประภา เสือทอง
ผู้ช่วยปฏิคม
8. นายปณพัฒน์ บุญสืบ
ประชาสัมพันธ์
9. เด็กชายปุณวัฒน์ บุญสืบ
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
10. นางสาวกัญญาณัฐ เกตุแก้ว
วิชาการ
11. นางสาวสโรชา สุดภักดี
อนามัยและสิ่งแวดล้อม
12. นางสาวจันทมณี แพทอง
ผู้ช่วยอนามัยและสิ่งแวดล้อม
13. นายชัยวัฒน์ ธรรมณี
สารวัตรนักเรียน

14. นายนายนราธิป มีภาค
15. นางสาวจาริยา สุขนิรันดร์
16. เด็กหญิงศรันย์พร เมืองพรหม
3. คณะอนุกรรมการสภานักเรียน ประกอบด้วย
3.1 เด็กชายณัฐพงศ์ กรเพชร
3.2 เด็กหญิงปรียาภรณ์ ฉิมสะอาด
3.3 เด็กหญิงปิยะมาส จีนจิ้ว
3.4 นายธนกร เที่ยงมณี
3.5 นางสาวนัยรัตน์ ชัยนคร
3.6 นายวุฒิชาติ บุญสืบ

ผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้า ชั้น ม.1/1
หัวหน้า ชั้น ม.2/1
หัวหน้า ชั้น ม.3/1
หัวหน้า ชั้น ม.4/1
หัวหน้า ชั้น ม.5/1
หัวหน้า ชั้น ม.6/1

สมาชิกสภานักเรียน
สมาชิกสภานักเรียน
สมาชิกสภานักเรียน
สมาชิกสภานักเรียน
สมาชิกสภานักเรียน
สมาชิกสภานักเรียน

ให้คณะกรรมการที่ได้รับ แต่งตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ เพื่อก่อให้ เกิ ดผลดี
แก่ทางโรงเรียนและทางราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน สิงหาคม 2563

(นายวุฒิชัย นวลแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา

ที่ ศธ………………../…………….

โรงเรียนชลธารวิทยา
อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

86110
3 สิงหาคม 2563
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านควน
ด้วยโรงเรียนชลธารวิทยา จะได้ดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจาปีการศึกษา
2563 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนชลธารวิทยา ในการนี้ โรงเรียนยังขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง
จึงขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเลือกตั้งคือ หีบสาหรับหย่อนบัตรเลือกตั้ง จานวน 1 หีบ
และคูหาสาหรับลงคะแนน จานวน 3 คูหา เมื่อดาเนินการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วจะส่งคืนอุปกรณ์ดังกล่าวโดยเร็ว
โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ
( นายวุฒิชัย นวลแก้ว )
ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา

โรงเรียนชลธารวิทยา
โทร. 077-596058

ภาพกิจกรรม

นักเรียนปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้ง ณ โรงเรียนชลธารวิทยา
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563

นักเรียนที่มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียนเข้ารับฟังคาชี้แจง

นักเรียนเช็ครายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธนนักเรียน

นักเรียนลงชื่อรับบัตรลงคะแนน

นักเรียนลงคะแนนเสียงในคูหาเลือกตั้ง

นักเรียนหย่อนบัตรลงคะแนนเสียงลงในหีบบัตรเลือกตั้ง

นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เลือกตั้ง ทาการตรวจเช็คหีบใส่บัตรเลือกตั้ง ก่อนเปิดหีบนับคะแนน

กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง

ป้ายนับคะแนนเสียงการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนนชลธารวิทยา

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน กล่าวขอบคุณผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

รายงานผลการดาเนินโครงการการคัดแยกขยะ
ประจาปีการศึกษา ๒๔๖๓ โรงเรียนชลธารวิทยา
1.หลักการและเหตุผล
ควำมสำเร็จในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ดำเนินติดต่อกันมำอย่ำงต่อเนื่องในระยะเวลำ
หลำยปีที่ผ่ำนมำนั้น ได้ช่วยยกระดับมำตรฐำนกำรดำรงชีวิตของประชำชนชำวไทยโดยทั่ว ๆ ไปให้สูงขึ้น แต่ใน
ขณะเดียวกันก็เกิดผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ตำมมำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรเสื่อมโทรมของทรัพยำกร
ธรรมชำติซึ่งเป็นเรื่องที่น่ำวิตกกังวลเป็นอย่ำงยิ่ง รัฐบำลไทยได้ตระหนักถึงภัยคุกคำมที่เกิดจำกปัญหำทำงด้ำน
สิ่งแวดล้อม และได้กำหนดเป็นนโยบำยสำคัญ รวมทั้งได้ดำเนินกำรในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น
โดยจำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงองค์กร สถำบันและประชำชนในระดับต่ำง ๆ ของสังคม
ทั้งภำครัฐและเอกชน
ปัจจุบันคนไทยกว่ำ 60 ล้ำนคนสำมำรถสร้ำงขยะมูลฝอยทั่วประเทศได้มำกถึง 14.4 ล้ำนตัน หรือ
39,240 ตันต่อวัน (สถำนกำรณ์ด้ำนกำรกำจัดขยะมูลฝอยของประเทศไทย (กรมควบคุมมลพิษ)ประกอบด้วย
ขยะประเภทบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่สำมรถนำกลับมำใช้ซ้ำ (Reuse) และแปรรูปกลับมำใช้ซ้ำ (Recycle)
แต่ควำมสำมำรถในกำรจัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึง 70% ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดปริมำณขยะมูล
ฝอยตกค้ำงตำมสถำนที่ต่ำงๆ หรือมีกำรนำไปกำจัดโดยวิธีกองบนพื้นซึ่งไม่ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำลก่อให้เกิด
ปัญหำสิ่งแวดล้อม
ขยะเป็นแหล่งเพำะโรคต่ำง ๆ มำกมำยและเป็นแหล่งกำรแพร่ของเชื้อโรค ที่ก่อให้เกิดโรคในระบบ
ทำงเดินหำยใจ โรคในระบบทำงเดินอำหำร โรคในระบบผิวหนัง กำรเกิดอุบัติเหตุ จะเห็นว่ำจะเป็นตัวบั่นทอน
อำยุของประชำชนให้สั้นลงได้ ทุกระบบของกำรเกิดโรคมีสำเหตุจำกขยะเกือบทั้งสิ้น ขยะบำงชนิดก็มีประโยชน์
บ้ำงถ้ำมีวิธีกำรนำกลับมำใช้จะได้คุณค่ำอย่ำงแท้จริง กำรกำจัดขยะ ไม่ว่ำโดยวิธีใด ย่อมมีผลกระทบต่อสิ่งแวด
ล้อมไม่มำกก็น้อยทั้งในระยะสั้นและระยะยำวโดยเฉพำะในบ้ำนเรำไม่ได้มีกำรแยกขยะอันตรำยที่มีสำรเคมีและ
โลหะหนักออกไปกำจัดให้ถูกต้อง ก็ยิ่งน่ำเป็นห่วงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพของประชำชน กำรหำ
วิธีกำจัดขยะในรูปแบบต่ำง ๆ เป็นกำรแก้ปัญหำที่ปลำยเหตุเหมือนกำรระดมคนมำกวำดถนนหรือใช้รถดูดฝุ่น
เพรำะ “ กวำดเท่ำไหร่ก็ไม่หมด ถ้ำไม่งดทิ้งขยะ” แต่สำหรับกำรกำจัดขยะให้ได้ผล ต้องแก้ที่ต้นเหตุ คือ “ คน"
ซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดขยะ โดยกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันทำให้ปริมำณขยะเพิ่มขึ้นเรื่อย
โรงเรียนชลธำรวิทยำเป็นหน่วยงำนย่อยจึงเห็นควำมสำคัญในกำรกำจัดขยะ มีกำรจัดเก็บ แยกทำลำย
เผำ ฝัง ทำปุ๋ยหมัก แล้วก็ไม่สำมำรถลดขยะลงได้ พร้อมทั้งเป็นปัญหำระดับประเทศในกำรทำลำย หรือจัดหำ
แหล่งที่กำจัดขยะได้ เป็นกำรแก้ปัญหำปลำยทำงเท่ำนั้น ถ้ำมีกำรตัดวงจรจำกกำรเกิดขยะได้ขยะจะลดได้ส่วน
หนึ่ง โรงเรียนพร้อมสร้ำงพลังชุมชน สร้ำงจิตสำนึก สร้ำงพฤติกรรม เปลี่ยนนิสัยของประชำชนและเยำวชนใน
โรงเรียนและชุมชน จึงจัดกิจกรรม “ โรงเรียนสวยด้วยมือเรำ” เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อันมหำศำลต่ อสังคม
และประเทศชำติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเกิดกับนักเรียน
2. ลดมลพิษจำกโรงเรียน รักษำสิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.ลดมลพิษจำกโรงเรียน รักษำสิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียน ร้อยละ 100

เชิงคุณภาพ
1.สร้ำงควำมตระหนักและสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเกิดกับนักเรียน
4. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
มีกิจกรรมดังนี้
1.โรงเรียนสวย..ด้วยมือเรำ
2.กิจกรรมเขตรับผิดชอบบริเวณโรงเรียน
3.กิจกรรมคัดแยกขยะ
1.กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
2. เพื่อให้โรงเรียนสะอำด ร่มรื่น สวยงำม และปลอดภัย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนร่วมมือกันในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
2. โรงเรียนสะอำด สวยงำม น่ำเรียน น่ำทำงำน
3. เป็นที่ยอมรับและชื่นชม
วิธีการ
1.แบ่งกลุ่มงำนให้กับนักเรียนในกำรดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยของโรงเรียน ภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้
☺ กลุ่มกำรเคหะ
- ห้องเรียน ห้องพิเศษ ห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ
☺ กลุ่มธรณีนิเวศน์ - บริเวณถนน รอบอำคำร และพื้นดิน
☺ กลุ่มพฤกษชำติ - บริเวณสวนหย่อม จุดศึกษำ
☺ กลุ่มสุขำภิบำล - สุขำ ห้องน้ำ ทุกจุด
☺ กลุ่มทรัพยำกร - กำรใช้กระดำษ น้ำ ไฟฟ้ำ ขยะ
2. กำหนดเขตรับผิดชอบให้กับนักเรียนทุกชั้นเรียน
3. ดำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรสภำนักเรียน
4. จัดประกวดห้องเรียน เขตรับผิดชอบทุกเดือน
5. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโรงเรียน
ผลการดาเนินงานกิจกรรม
Out put
Out come
Impact
1.นักเรียนมีควำมรับผิดชอบต่อ 1.นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีไป
1.โรงเรียนใกล้เคียงมำศึกษำดู
หน้ำที่
ปฎิบัติที่บ้ำน
งำนด้ำนสิ่งแวดล้อม และนำไปทำ
2.นักเรียนมีควำมสำมัคคี ร่วมมือ
ต่อที่โรงเรียน
กันทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
3.นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีต่อ
สิ่งแวดล้อม
4.โรงเรียนสะอำด ร่มรื่น สวยงำม

ปัญหา/ อุปสรรค
1.นักเรียนมำโรงเรียนช้ำกว่ำเวลำที่กำหนด
แนวทางแก้ไขปัญหา
1.กำหนดเวลำในกำรทำกิจกรรมโดยกำรเช็คชื่อกำรทำกิจกรรมโดยคุณครูที่ปรึกษำกลุ่ม
แผนการทางานต่อยอด
1.สร้ำงขวัญกำลังใจ ยกย่องให้กับนักเรียน ครูผู้ที่ทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง เช่น เกียรติบัตร

ภาคผนวก
 โครงการ / กิจกรรม
 ภาพประกอบ

โรงเรียนชลธารวิทยา
แผนงาน / โครงการ ประจาปีการศึกษา 2563
กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
โครงการ : การคัดแยกขยะ
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 4
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ : 5
ผู้รับผิดชอบ : นำยวีระพล มีศิริ
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหำเรื่องขยะนับว่ำเป็นปัญหำสำคัญมทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ สำเหตุ เนื่องจำก
ประชำกรในประเทศมีจำนวนมำกขึ้น ชุมชนก็เพิ่มขึ้น สถำนประกอบกำรต่ำง ๆ มีมำกขึ้น และสิ่งที่ตำมมำ
อย่ำงเลี่ยงไม่ได้ก็คือ ขยะ ย่อมมีจำนวนมำกขึ้นตำมไปด้วย จนกระทั่งกำรกำจัดไม่สมดุลกับกำรเพิ่มขึ้นของ
จำนวนขยะ ในแต่ละวันจะมีขยะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนนับร้อยล้ำนตัน แต่เรำสำมำรถกำจัดขยะได้เพียงวันละไม่กี่
สิบล้ำนตันเท่ำนั้น จึงมีขยะที่เหลือตกค้ำงรอกำรกำจัดอยู่จำนวนมำก แม้รัฐบำลจะมีพื้นที่ที่จัดไว้เพื่อรองรับ
ขยะแต่ก็ไม่เพียงพอกับปริมำณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว สร้ำงปัญหำเป็นอย่ำงมำกทั้งทำงด้ำนทัศนวิสัย กลิ่น
ควำมสะอำด ฯลฯ เกิดเป็นปัญหำขยะล้นเมือง ถึงแม้ว่ำในปีหนึ่ง ๆ ประเทศจะต้องเสียงบประมำณเป็นจำนวน
มำกไปกับกำรจัดกำรด้ำนขยะ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่เป็นที่น่ำพอใจ เนื่องจำกรัฐบำลยังมีกำรบริหำรกำรจัดกำร
ขยะยังไม่ดีเท่ำที่ควร ประกอบกับประชำชนในประเทศเองก็ยังขำดจิตสำนึกในกำรทิ้งขยะให้เป็นที่ กำรคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง รวมทั้งขำดควำมรู้เกี่ยวกับกำรนำขยะกลับมำใช้ใหม่เพรำะพอได้ยินคำว่ำ "ขยะ" หลำย ๆ คนก็ไม่
สนใจ ละเลยและไม่เห็นคุณค่ำ ทั้งที่ขยะเหล่ำนั้นหำกนำมำคัดแยกอย่ำงถูกวิธีแล้วจะสร้ำงประโยชน์ได้ และยัง
สำมำรถน ำกลั บ มำหมุ น เวี ย นเข้ ำ กระบวนกำรผลิ ตเพื่ อ น ำกลั บ มำใช้ ใ หม่ ไ ด้ อี ก ครั้ ง ซึ่ ง เป็ น กำรประหยัด
ทรัพยำกรและเงินงบประมำณแผ่นดินได้เป็นจำนวนมำก รวมทั้งปริมำณขยะก็จะลดจำนวนลงได้มำก ซึ่งจะ
ส่งผลดีทั่งต่อสิ่งแวดล้อม ต่อประชำกร และต่อประเทศชำติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเกิดกับนักเรียน
2. ลดมลพิษจำกโรงเรียน รักษำสิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.ลดมลพิษจำกโรงเรียน รักษำสิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียน ร้อยละ 100

เชิงคุณภาพ
1.สร้ำงควำมตระหนักและสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเกิดกับนักเรียน

4. วิธีการดาเนินการ
4.๑ กำรวำงแผน (P)
4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยของโครงกำร
4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อวำงแผนกำรทำงำน
4.๒ ดำเนินงำนตำมแผนของแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ (D)
4.๒.๑ ดำเนินงำนตำมแผน/กิจกรรมที่กำหนดไว้
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตำม/ประเมินผล (C)
4.๓.๑ นิเทศติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมกิจกรรมที่กำหนด
4.๔ กำรปรับปรุง (A)
4.๔.๑ นำข้อมูลที่ได้พบจำกกำรประเมินมำแก้ไขหรือพัฒนำให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในกำร
ดำเนินกิจกรรมในปีต่อไป
5.ระยะเวลาดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

ภำคเรียนที่ 1
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63)
ระยะเวลำที่ งบประมำณ
ดำเนินกำร
ก.ค. 63

1 จัดทาโครงการ เสนอเพื่อขอ
อนุมัติ
2 จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ ก.ค. 63
ชี้แจงความจาเป็นในการจัดทา
โครงการขอบข่ายการทางานและ
จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
3 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ/
ก.ค. 63
คณะกรรมการดาเนินงาน
4 ดำเนินกำรกิจกรรมคัดแยกขยะ ก.ค. – พ.ย.
63

ภำคเรียนที่ 2
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64)
ระยะเวลำที่ งบประมำณ
ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ
นำยวีระพล
มีศิริ
นำยวีระพล
มีศิริ

ธ.ค.63 –
มี.ค. 64

นำยวีระพล
มีศิริ
นำยวีระพล
มีศิริและคณะ

6. งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม)
งบประมำณ - บำท

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

รวม

เงินอื่นๆ

-

เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

-

เงินอุดหนุน

-

รวม

งบประมำณ

เงินอื่นๆ

1 ดำเนินกำรกิจกรรมคัดแยกขยะ

งบประมำณ

เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

กิจกรรม

ภำคเรียนที่ 2
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64)

เงินอุดหนุน

ที่

ภำคเรียนที่ 1
(1 ก.ค. 63 – 13 พ.ย.
63)

-

-

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอกปีกำรศึกษำ
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
9. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ลดมลพิษจำกโรงเรียนรักษำ
สิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียน
1.สร้ำงควำมตระหนักและสร้ำง
จิตสำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในเกิดกับนักเรียน

ค่าเป้าหมาย

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียนในโรงเรียนมีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.โรงเรียนมีกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ดี
3.โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมสะอำด น่ำอยู่

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายวีระพล มีศิริ)
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก)
หัวหน้างานนโยบายและแผน
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อ

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นายธนกานต์ พละสกุล)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นายวุฒิชัย นวลแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา
1 / ก.ค. /63

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรม

แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ชื่อโครงการ พัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนด้ำนวิทยำศำสตร์
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชื่อผู้รับผิดชอบ
นางสาวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มบริหาร
บริหารวิชาการ
๖. วัตถุประสงค์
1 เพื่อพัฒนำทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ให้กับนักเรียน
2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนำทักษะกระบวนกำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์แก่ผู้เรียน
3 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีควำมสนใจทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
4 เพื่อจัดหำวัสดุ สื่อ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์
๗. เป้าหมาย
๗.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
7.1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำน
วิทยำศำสตร์
7.1.2 จัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์วิทยำศำสตร์
๗.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
7.2.1 นักเรียนมีทักษะและควำมคิดที่เป็นวิทยำศำสตร์ และสำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
7.2.2 นักเรียนได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์อย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนสูงขึ้น
๘. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
ร้อยละ 75 ของนักเรียนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์สูงขึ้น
๙. การดาเนินงาน
- ไม่ได้ดาเนินงานเนื่องจากทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในสถาณการณ์การแพร่ระบาด Covid19
๑๐. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน
-

๑๑. ผลสาเร็จของโครงการ
๑๑.๑ ผลสาเร็จตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ร้อยละของผลสาเร็จ
เป้าหมาย
ผลการดาเนิน

๑. ๒.
๓.
๔.
๑๑.๒ สรุปผลสาเร็จของโครงการ
ผลสาเร็จของโครงการโดยรวม
คิดเป็นร้อยละ ..................
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม มีค่าเฉลี่ย
..................
อยู่ในระดับ
..................
๑๒. งบประมาณ
๑๒.๑ ประเภทงบประมาณ ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) เงินรายได้สถานศึกษา
( ) เงินระดมทรัพยากร
( ) เงินอื่นๆ
………………….………………………….
๑๒.๒ การใช้งบประมาณ ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
6,000 บาท
๒. งบประมาณที่ใช้ไป
0
บาท
๓. งบประมาณคงเหลือ
6,000 บาท
๑๓. สรุปในภาพรวม
จากการดาเนินงานโครงการวัสดุการศึกษาห้องวิทยาศาสตร์ มีข้อพิจารณาในการดาเนินงาน ดังนี้
๑. จุดเด่นของโครงการ
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ
๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ
-

ลงชื่อ

ผู้รำยงำนโครงกำร
(นำงสำวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงกำร
(นำงสำวชุลีภรณ์ ชูสุก)
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงกำร
(นำงสำวพิมพ์ขวัญ คงอุป)
หัวหน้ำกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ
(นำยวุฒิชัย นวลแก้ว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวิทยำ
1 / ก.ค. /63

แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนำครูให้ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชื่อผู้รับผิดชอบ
นางสาวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม
กลุ่มบริหาร
บริหารวิชาการ
๖. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยและเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. เพื่อให้ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลและสอดคล้องกับกำรจัดกิจกรรม
3. เพื่อให้ครูทุกคนมีเครื่องมือประเมินผู้เรียนตำมสภำพจริงด้วยเครื่องมือที่หลำกหลำย
4. เพื่อให้ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน
5. เพื่อให้ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
๗. เป้าหมาย
๗.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
7.1.1 ข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง ทุกคน รับกำรพัฒนำสู่กำรปฏิบัติ ภำยในปี
กำรศึกษำ 2563
๗.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
7.2.1 ครูร้อยละ 75 มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของผู้เรียนและเข้ำใจผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
7.2.2 ครูร้อยละ 75 มีควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7.2.3 ครูร้อยละ 75 มีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำสื่อและกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้ในกำรพัฒนำ
ผู้เรียน
7.2.4 ครูร้อยละ 75 มีเครื่องมือประเมินผู้เรียนตำมสภำพจริงด้วยเครื่องมือที่หลำกหลำย
7.2.5 ครูร้อยละ 75 มีกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
๘. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
8.1. ร้อยละ 75 ของครูมีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของผู้เรียนและเข้ำใจผู้เรียนรำยบุคคล
8.2 ร้อยละ 75 ของครูมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
8.3 ร้อยละ 75 ของครูมีกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับสภำพจริง
8.4. ร้อยละ 75 ของครูมีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำสื่อและกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนำผู้เรียน
8.5. ครูร้อยละ 75 มีกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
๙. การดาเนินงาน
- ดาเนินการโดยไม่เบิกงบประมาณ

๑๐. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน
๑๑. ผลสาเร็จของโครงการ
๑๑.๑ ผลสาเร็จตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 75 ของครูมีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของผู้เรียนและเข้ำใจ
ผู้เรียนรำยบุคคล
2. ร้อยละ 75 ของครูมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ร้อยละ 75 ของครูมีกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนที่
สอดคล้องกับสภำพจริง
4. ร้อยละ 75 ของครูมีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำสื่อและกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนำผู้เรียน
5.ครูร้อยละ 75 มีกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้

ร้อยละของผลสาเร็จ
เป้าหมาย
ผลการดาเนิน
75
50
75

75

75

75

75

50

75

100

๑๑.๒ สรุปผลสาเร็จของโครงการ
ผลสาเร็จของโครงการโดยรวม
คิดเป็นร้อยละ 70
๑๒. งบประมาณ
๑๒.๑ ประเภทงบประมาณ ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) เงินรายได้สถานศึกษา
( ) เงินระดมทรัพยากร
( ) เงินอื่นๆ
………………….………………………….
๑๒.๒ การใช้งบประมาณ ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
3,000 บาท
๒. งบประมาณที่ใช้ไป
0
บาท
๓. งบประมาณคงเหลือ
3,000 บาท
๑๓. สรุปในภาพรวม
จากการดาเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนำครูให้ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
มีข้อพิจารณาในการดาเนินงาน ดังนี้
๔. จุดเด่นของโครงการ
๕. จุดควรพัฒนาของโครงการ
ควรสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือจากคุณครู เพิ่มเติมความรู้ในการจัดทาวิจัย และกำร
วิเครำะห์ศักยภำพของผู้เรียนและเข้ำใจผู้เรียนรำยบุคคล

๖. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ
งบประมาณในการพัฒนาสื่อของคุณครูเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนายิ่งขึ้น

ลงชื่อ

ผู้รายงานโครงการ
(นางสาวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก)
หัวหน้างานนโยบายและแผน
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายศุภกร แก้วยิ้ม)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
1 / ก.ค. /63
ผู้อนุมัติ

(นายวุฒิชัย นวลแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา
1 / ก.ค. /63

รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนปฏิบัติการตามปการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนชลธารวิทยา
ผู้รายงาน นายศุภกร แก้วยิ้ม
ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากร โรงเรียนชลธารวิทยา
ชื่อกิจกรรม ๑) กิจกรรมประชุมอบรมครู
๒) กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร
๓) กิจกรรมศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่รายงาน วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีนาคม ๒๕๖๔
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ สภาพความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
บรรลุ ไม่บรรลุ
กิจกรรมประชุมอบรมครู ๑.ครู มีความรู้ ความสามารถตรงกับ
งานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง
๒.ครู มี โ ครงงาน และแผนพั ฒ นา
ตนเอง (ID Plan)
๓.ครู ค รู ทุ ก คนมี ร ายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (PSAR)

กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร

โรงเรียนมีการพัฒนาผู้บริการให มี
ความรู ความเชี่ยวชาญทาง วิชาชีพ
อยางนอย ๒๐ ชั่วโมง อยูในระดับ ดี
เลิศ

กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อย
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการ ละ ๗๕ มีความ พึงพอใจตอกิจกรรม
ศึกษา
การศึกษา ดูงาน

/

/

/

ครูและบุคลากรได้รับการอบรม
สั ม มนาอย่ า งน้ อ ยคนละ ๒๐
ช.ม. ต่อ ปี
ครูมีโครงงาน และแผนพัฒนา
ตนเอง (ID Plan)
ครู ค รู ทุ ก คนมี ร ายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (PSAR)
มีผ ลการประเมิน อยู่ในระดับ
ดีเลิศ
โรงเรียนมีการพัฒนาผู้บริการ
ให มีความรู ความเชี่ยวชาญ
ทาง วิชาชีพ อยางนอย ๒๐
ชั่วโมง อยูในระดับ ดีเลิศ
ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา
รอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการศึกษา ดูงาน

รายงานผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
โรงเรียนชลธารวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
.......................................................................................................................................
1. ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม โครงกำรศึกษำดูงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพ
กำรพัฒนำตนเองสู่กำรพัฒนำโรงเรียนตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
( / ) กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำรกลยุทธ์ที่ 3 โครงกำรที่ 1 กิจกรรมที่ ( ) ไม่ได้กำหนดในแผน
3. สนองต่อมาตรฐานการศึกษาที่ ที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ , ๒.๓ , ๒.๔
4. ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มต้น วันที่ 12 สิงหำคม พ.ศ.2563 สิ้นสุด วันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ.2563
5. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม นำยศุภกร แก้วยิ้ม
6. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถพัฒนำตนเองทั้งในด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนและด้ำนคุณธรรมจริยธรรมอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ
2. เพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้นำสิ่งที่ได้จำกกำรศึกษำดูงำนมำปรับปรุงพัฒนำตนเองและ
หน่วยงำน
7. เป้าหมาย
7.1 ด้านปริมาณ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำนวน ๑๔ คน ไปศึกษำดูงำนที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ล ำด
หญ้ำ กำญจนบุรี อำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี และ โครงกำรชั่งหัวมันตำมพระรำชดำริ อำเภอท่ำ
ยำง จังหวัดเพชรบุรี
7.2 ด้านคุณภาพ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้นำผลที่ได้จำกกำรอบรมศึกษำดูงำนมำพัฒนำตนเองและ
หน่วยงำนได้ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80
8. กิจกรรม
8.1 ศึกษำดูงำนกำรบริหำรทรัพยำกรแบบบูรณำกำร โดยกำรจัดสรรและใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่
อย่ำงจำกัดให้คุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด
8.2 ศึกษำดูงำนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนตำมโครงกำรโรงเรียนสีขำวและศึกษำกำรใช้หลักสูตรทวิ
ศึกษำ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลำดหญ้ำ กำญจนบุรี อำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี

9. งบประมาณในการดาเนินงาน
ที่มำ
เงินอุดหนุนรำยหัว
รำยได้สถำนศึกษำ
เงินอื่นๆ
…………………….

ตำมแผน
27,750
-

สภำพกำรใช้เงินงบประมำณ
ใช้จริง
คงเหลือ
ใช้เกิน
2๐,000
๗,750
-

10. การประเมินโครงการ/งาน/กิจกรรม
10.1 ด้ำนปัจจัย
10.1.1 จำนวนบุคลำกรหรือผู้ร่วมดำเนินงำน
( ) มำกเกินไป
( / ) เหมำะสม
( ) น้อยเกินไป
10.1.2 ควำมร่วมมือของผู้ร่วมงำน/ผู้เกี่ยวข้อง
( / ) ได้รับควำมร่วมมือดี ( ) ได้รับควำมร่วมมือพอสมควร ( ) ได้รับควำม
ร่วมมือน้อย
10.1.3 จำนวนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรดำเนินงำน
( / ) เพียงพอเหมำะสม
( ) ไม่เพียงพอ
เพรำะ…………………………...................
10.1.4 จำนวนงบประมำณ
( ) มำกเกินไป
( / ) เหมำะสม
( ) น้อยเกินไป
10.1.5 ระยะเวลำดำเนินกำร
( ) เวลำมำกเกินไป
( / ) เวลำเหมำะสม
( ) เวลำน้อยเกินไป
10.1.6 สถำนที่ดำเนินกำร
( / ) เหมำะสม
( ) ไม่เหมำะสม เพรำะ
............................................................
10.2 ด้ำนกระบวนกำร
10.2.1 ควำมสอดคล้องกับปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำของโรงเรียน
( / ) สอดคล้อง
( ) ไม่สอดคล้อง เพรำะ
............................................................
10.2.2 กระบวนกำรทำงำน
( / ) เป็นระบบครบตำมวงจร PDCA
( ) ยังไม่เป็นระบบตำมวงจร PDCA เพรำะ
...........................................................................
10.2.3 กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
( ) มำก
( / ) ปำนกลำง
( ) น้อย
( ) ไม่มีส่วนร่วม
10.3 ด้ำนผลกำรดำเนินงำน
10.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำนเมื่อเทียบกับเป้ำหมำยที่กำหนด

( / ) บรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำนวน ๑๔ คน ไปศึกษำดู
งำน
และได้นำผลที่ได้จำกกำรอบรมศึกษำดูงำนมำพัฒนำตนเองและหน่วยงำน
( ) ไม่บรรลุเป้ำหมำย เพรำะ
...................................................................................................
10.3.2 เป้ำหมำยกับระยะเวลำกำรดำเนินงำน
( / ) ดำเนินกำรตำมระยะเวลำที่กำหนด
( ) ไม่เป็นไปตำมกำหนดคือ
...................................................................................................
10.4 ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อผลกำรดำเนินงำน
( / ) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
( ) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจร้อยละ 50 - ๘๐
( ) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่ำกว่ำร้อยละ 50
11. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
เรื่อง
บุคลำกร
วัสดุอุปกรณ์
สถำนที่
กิจกรรม
ประสำนงำน
งบประมำณ

ปัญหา/อุปสรรค/สาเหตุ
- ยังขำดควำมรู้ด้ำนกำรทำ
หลักสูตรทวิศึกษำ
-

การปรับปรุงแก้ไข
-จัดอบรมกำรทำ
หลักสูตรทวิศึกษำ
-

ผลการปรับปรุงแก้ไข
สาเร็จ
ไม่สาเร็จ

12. ข้อเสนอแนะ
จัดอบรมบุคลำกรให้มีควำมรู้ในกำรทำหลักสูตรทวิศึกษำและกำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน
เครือข่ำยที่จะเข้ำมำร่วมในหลักสูตร เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประเมิน
(นำยศุภกร แก้วยิ้ม)
17 สิงหำคม พ.ศ.2563

ควำมเห็นรองผู้อำนวยกำร/หัวหน้ำกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง
( / ) เสนอเพื่อพิจำรณำ
ลงชื่อ

หัวหน้ำบริหำรกลุ่มงำนบุคคล
(นำยวุฒิชัย นวลแก้ว)

เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
( / ) เพื่อโปรดทรำบ

( ) เพื่อโปรดพิจำรณำสั่งกำร
ลงชื่อ

หัวหน้ำงำนแผนงำน
(นำงสำวชุลีภรณ์ ชูสุก)

( / ) ทรำบ
ลงชื่อ

ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
(นำยวุฒิชัย นวลแก้ว)
17 สิงหำคม พ.ศ.2563

ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ศึกษาดูงานการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการ โดยการจัดสรรและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่อย่างจากัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

รูปภาพกังหันลม จากพระราชดาริในการให้ความสาคัญกับการใช้พลังงานลมให้เกิดประโยชน์ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีการนาพระราชดาริด้านพลังงาน
ลมมาใช้ โดยมีโครงการสร้างกังหันลมที่เกิดประโยชน์ต่อการใช้สูบน้า และยังสามารถใช้เพื่อผลิตไฟฟ้า โดย
กังหั น ลมเป็ น กังหั น ที่รั บ พลั งงานจลน์ จ ากการเคลื่ อนที่ของลมและเปลี่ ยนให้ เป็นพลั งงานกล จากนั้น นา
พลังงานกลมาหมุนเครื่องกาเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้

โรงเรือนเลี้ยงไส้เดือนดินกาจัดขยะอินทรีย์ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน

แปลงนาข้าว ในพื้นที่ของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดาริ อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนสีขาวและศึกษาการใช้หลักสูตร
ทวิศึกษา ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

นายคณิต ชูลาภ ผู้อานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี
กล่าวต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชลธารวิทยา

นายวุฒิชัย นวลแก้ว ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาดูงาน

วิทยากรบรรยายประวัติความเป็นมาของโรงเรียน และระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาด
หญ้ากาญจนบุรี

วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนสีขาว และการจัดกิจกรรมต่างๆ
ภายในโรงเรียนที่สอดรับกับโครงการโรงเรียนสีขาว

วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรทวิศึกษา การนาหลักสูตรมาใช้ และการติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานภายนอก

โมเดลการสร้างบ้าน ชิ้นงานของนักเรียนที่เรียนสถาปัตยกรรมตามหลักสูตรทวิศึกษา

โรงเรียนชลธารวิทยา
แผนงาน / โครงการ ประจาปีการศึกษา 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการ : พัฒนาบุคลากร โรงเรียนชลธารวิทยา
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ผู้รับผิดชอบ : นายศุภกร แก้วยิ้ม
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ตาม
หมวด ๗ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่
และการพัฒนาบุคลากรประจาการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไป
ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับการประเมินภายนอก เพื่อให้โรงเรียนชลธารวิทยา เป็นโรงเรียน
ที่มีคุณภาพสูงขึ้นตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ
2. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง อย่างน้อยปีละ
๒๐ ชั่วโมง
๒. เพื่อให้ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน
๓. เพื่อให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจา รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
๔. เพื่อให้ครูมีโครงงาน และแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan )
๕. เพื่อให้ครูทุกคนมีรายงานผลการปฏิบัติงาน (PSAR)
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน ๒๐ คน

เชิงคุณภาพ
๑. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง
๒. ครูมีโครงงาน และแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan )
๓. ครูทุกคนมีรายงานผลการปฏิบัติงาน (PSAR)
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน (PDCA)
ภำคเรียนที่ 1
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย.
63)

ภำคเรียนที่ 2
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย.
64)
ที่
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ระยะเวลาที่ งบประมาณ
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ
ดาเนินการ
กลุ่ม
1 เขียนโครงการ เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ ๑ ก.ค.- ๓๑
ก.ค. ๖๓
บริหารงาน
บุคคล
๑. กิจกรรมประชุมอบรมครู
๒. กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร
๓. กิจกรรมศึกษาดูงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ตลอดปี
การศึกษา

3 ประเมินโครงการ ประเมินความพึงพอใจ
รายงานผล

ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง

4 นาผลการประเมินมาเปรียบเทียบ
ปรับปรุง พัฒนา

ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง

2

๒๗,๗๕๐

ตลอดปี
๒๗,๗๕๐
การศึกษา

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

-

ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง

-

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

-

ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง

-

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

เงินอื่นๆ

-

-

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐
๑,๘๗๐ ๑,๘๗๐
๒๐,๐๐๐
-

-

-

๒,๐๐๐ ๔,๐๐๐
๑,๘๗๐ ๓,๗๕๐
๒๐,๐๐๐
-

๒๓,๘๗๕

-

-

๒๓,๘๗๕ ๓,๘๗๕

-

-

๓,๘๗๕ ๒๗,๗๕๐

รวม

เงินรายได้

เงินอุดหนุน

๒,๐๐๐
๑,๘๗๐
๒๐,๐๐๐

รวม

เงินอื่นๆ

1 กิจกรรมประชุมอบรมครู
2 กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร
3 กิจกรรมศึกษาดูงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งหมด

รวม
ทั้งสิ้น

เงินรายได้

เงินอุดหนุน

ที่

5. งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม)
งบประมาณ ๒๗,๗๕๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ภำคเรียนที่ 1
ภำคเรียนที่ 2
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63)
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64)
งบประมาณ
งบประมาณ
กิจกรรม

หมายเหตุ งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีการศึกษา
7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารงานบุคคล
8. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑.ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับ
งานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง

วิธีการประเมิน
สังเกต

เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึก/แบบประเมิน

๒.ครูมีโครงงาน และแผนพัฒนา
ตนเอง (ID Plan)

ค่าเป้าหมาย
ครูและบุคลากรได้รับการ
อบรมสัมมนาอย่างน้อยคน
ละ ๒๐ ช.ม. ต่อ ปี
ครูทุกคนมีแผนพัฒนา
ตนเอง (ID Plan)

สังเกต

แบบบันทึก/แบบประเมิน

๓.ครูครูทุกคนมีรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (PSAR)

ครูทุกคนมีรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (PSAR)

สังเกต

แบบบันทึก

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้ารับการประชุมอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเอง นาผล
ที่ได้จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายศุภกร แก้วยิ้ม)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก)
หัวหน้างานนโยบายและแผน
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวุฒิชัย นวลแก้ว)
หัวหน้ากลุ่มสาระ/งานบริหารงานบุคคล
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ
(นายวุฒิชัย นวลแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา
1 / ก.ค. /63

โรงเรียนชลธารวิทยา
แผนงาน / โครงการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑.๘ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ ๓ ขึ้นไป
ผู้รับผิดชอบ : นายศุภกร แก้วยิ้ม,นายอัครพล พะลัง
๑. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งด้ ว ยกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นทั้ ง ทางด้ า นจิ น ตนาการ
สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึง้ มีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์กิจกรรมทางศิลปะ
เป็นการนาไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพได้
เพื่อเป็นการยกระดับ คุณภาพและผลสั มฤทธิ์ทางวิช าการแก่ผู้ เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิล ปะ
สถานศึกษาจึงควรมีความพร้อมทั้งทางด้านสื่อ ครูผู้สอน และผู้เรียน นั้นเอง
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนมีสื่อและอุปกรณ์ทางการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะอย่างเพียงพอ
เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันและฝึกซ้อมทักษะฝีมือต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
๒. เพือ่ ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและกิจกรรม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพิ่มขึ้น
๓. เพื่อให้นักเรียนได้รับการทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพเพื่อทราบระดับความสามารถในการ
สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยาทั้งหมดมีสื่อและอุปกรณ์ทางการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะอย่างเพียงพอต่อจานวนนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับต่อการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีผลงานที่ให้ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน ร้อยละ ๘๐
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน(PDCA)

ที่

กิจกรรม

๑. Plan
ประชุมวางแผนการดาเนินงาน ขออนุมัติ
โครงการและกาหนดหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ
๒. Do
- ดาเนินกิจกรรมในโครงการ
กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อสื่อ และ อุปกรณ์ในกลุม่
สาระการเรียนรูศ้ ิลปะ ( ทัศนศิลป์ )เพื่อเป็น
การยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการและกิจกรรมแก่ผู้เรียน
กิจกรรมที่ ๒ จัดชื้อสื่อ และ อุปกรณ์การ
เรียนรู้ ( นาฏศิลป์ ) สาระการเรียนรู้ศิลปะ
เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการและกิจกรรมแก่ผู้เรียน
๓. Check
- กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินงาน
๔. Action
- ประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน

ภำคเรียนที่ 1
ภำคเรียนที่ 2
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) (1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64)
ระยะเวลาที่ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
๑ ก.ค. ๖๓

-

ผู้รับผิดชอบ

-

-

นายศุภกร แก้วยิม้ ,
นายอัครพล พะลัง

ตลอดปี
การศึกษา

๖,๐๐๐

ตลอดปี
การศึกษา

-

นายอัครพล พะลัง

ตลอดปี
การศึกษา

๑๐,๐๐๐

ตลอดปี
การศึกษา

-

นายศุภกร แก้วยิม้

-

-

-

-

นายศุภกร แก้วยิม้ ,
นายอัครพล พะลัง

-

-

-

-

นายศุภกร แก้วยิม้ ,
นายอัครพล พะลัง

5. งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม)
งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เงิน บกศ.

เงินรายได้

เงินอื่นๆ

รวม

๖,๐๐๐

-

-

-

๖,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

อุปกรณ์ในกลุม่ สาระการเรียนรู้
ศิลปะ ( ทัศนศิลป์ )
๒ กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อสื่อ และ
อุปกรณ์ในกลุม่ สาระการเรียนรู้
ศิลปะ( นาฏศิลป์ )

๑๐,๐๐๐ -

-

-

๑๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งหมด

๑๖,๐๐๐ -

-

-

๑๖,๐๐๐

-

-

-

-

-

๑๖,๐๐๐

รวม

๑ กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อสื่อ และ

เงินอื่นๆ

เงินอุดหนุน

รวมทั้งสิ้น

เงิน บกศ.
เงินรายได้

กิจกรรม

ภำคเรียนที่ 2
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64)
งบประมาณ

เงินอุดหนุน

ที่

ภำคเรียนที่ 1
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63)
งบประมาณ

6. ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑.นายศุภกร แก้วยิ้ม
๒.นายอัครพล พะลัง

1.

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการในกลุ่ มสาระ
การเรี ย นรู้ ศิ ล ปะมี ผ ล งานที่ ใ ห้
ประโยชน์ ต่ อ โรงเรี ย นและชุ ม ชน
ร้อยละ ๘๐

ค่าเป้าหมาย
นักเรียนมีผล
การเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ศิลปะ ระดับ๓
ขึ้นไป

วิธีการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและ
กิจกรรมในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๓

เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึกผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนปพ.๕

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนมีสื่อและอุปกรณ์ทางการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะอย่างเพียงพอ
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพิ่มขึ้น
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ในกลุ่มสาระศิลปะพัฒนาขึ้น

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายอัครพล พะลัง)
ตาแหน่ง ครูผู้สอน
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายศุภกร แก้วยิ้ม)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1 / ก.ค. /63

เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ
ผู้อนุมัติ
(นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก)
(นายวุฒิชัย นวลแก้ว)
หัวหน้างานนโยบายและแผน
ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา
1 / ก.ค. /63
1 / ก.ค. /63

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชลธารวิทยา อาเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร
ที่ /๖๓
วันที่
เรื่อง ชี้แจงโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา
ด้วยกลุ่มสาระกาเรียนรู้ ศิลปะ ได้กาหนดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสื่อและอุปกรณ์ทางการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะอย่างเพียงพอ เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันและฝึกซ้อมทักษะฝีมือต่าง
ๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและกิจกรรม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพิ่มขึ้น
เพื่อให้นักเรียนได้รับการทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพเพื่อทราบระดั บความสามารถในการสร้างสรรค์
ผลงานทางด้ า นศิ ล ปะ ซึ่ ง โครงการไม่ ไ ด้ จั ด ขึ้ น ให้ เ ป็ น ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เนื่ อ งด้ ว ยมี เ หตุ จ าเป็ น จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 2019) ทาให้เวลาในการจัดทาโครงการล่าช้าและ
จัดสรรค์ตามรายละเอียดโครงการได้ จึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ลงชื่อ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(นายศุภกร แก้วยิ้ม)

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
๑.ทราบ
๒......................................
ลงชื่อ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
(นางอมรศรี เพชรภู่)

ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน
๑.ทราบ
๒.......................................
ลงชื่อ

ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา
(นายวุฒิชัย นวลแก้ว)

โรงเรียนชลธารวิทยา
แผนงาน / โครงการ ประจาปีการศึกษา 2563
กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
โครงการ : พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สู่มำตรฐำนสำกล
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 2
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ที่ : 6
ผู้รับผิดชอบ : นำยธนกำนต์ พละสกุล
1. หลักการและเหตุผล
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้สอดคล้องกับสภำพกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคมและควำม
เจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำร เป็นกำรสร้ำงกลยุทธ์ใหญ่ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของบุคคล ผู้เรี ยนต้องมีศักยภำพให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทยฉบับพุทธศักรำช 2560 รวมถึงกำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ. 2542รวมถึงทำงรั ฐ บำลเร่ งดำเนิ น กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ ให้ กั บเด็ กไทยได้เข้ ำก้ำวสู่ Thailand 4.0
อย่ำงเป็นรูปธรรม
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงและพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อพัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ครอบคลุมกับกำรใช้งำนในสถำนศึกษำ
3. เพื่อเป็นแหล่งให้บริกำรและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศแก่ผู้บริหำร ครู บุคลำกร นักเรียนและ
บุคคลภำยนอกสถำนศึกษำ
4. เพื่อพัฒนำและปรับปรุงระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ให้มีควำมพร้อมในกำรเรียนกำรสอน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนสำมำรถเข้ำถึงและใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำได้
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนสำมำรถเข้ำถึงและใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำได้ ระดับเกณฑ์คุณภำพ ดี
2. นักเรียนที่มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำระดับเกณฑ์
คุณภำพ ดี

4. วิธีการดาเนินการ
4.๑ กำรวำงแผน (P)
4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยของโครงกำร

4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อวำงแผนกำรทำงำน
4.๒ ดำเนินงำนตำมแผนของแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ (D)
4.๒.๑ ดำเนินงำนตำมแผน/กิจกรรมที่กำหนดไว้
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตำม/ประเมินผล (C)
4.๓.๑ นิเทศติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมกิจกรรมที่กำหนด
4.๔ กำรปรับปรุง (A)
4.๔.๑ นำข้อมูลที่ได้พบจำกกำรประเมินมำแก้ไขหรือพัฒนำให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับใน
กำรดำเนินกิจกรรมในปีต่อไป
5.ระยะเวลาดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 จัดทาโครงการ เสนอเพื่อขอ
อนุมัติ
2 จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อชี้แจงความจาเป็นในการ
จัดทาโครงการขอบข่ายการ
ทางานและจัดทาปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน
3 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ/
คณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการ
4 การซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์
ประกอบ สาหรับนักเรียน
5 สรุป/ประเมินผล/นำเสนอ
รำยงำนสรุปต่อผู้บริหำรเพื่อ
ทรำบ
6 ประชุมเพื่อสรุปผลงำนและ
นำข้อบกพร่องมำปรับปรุง
แก้ไข

ภำคเรียนที่ 1
ภำคเรียนที่ 2
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย.
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย.
63)
64)
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำที่ งบประมำณ ระยะเวลำที่ งบประมำณ
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
ก.ค. 63

ก.ค. 63

ก.ค. 63

ก.ค. – พ.ย.
63

ธ.ค.63 –
มี.ค. 64

นำยธนกำนต์
พละสกุล
และคณะ

เม.ย. 64

นำยธนกำนต์
พละสกุล
และคณะ

เม.ย. 64

นำยธนกำนต์
พละสกุล
และคณะ

6. งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม)
งบประมำณ 5,000 บำท

1 การซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์
ประกอบ สาหรับนักเรียน

5,000

รวมทั้งสิ้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีกำรศึกษำ 2536

รวมทั้งสิ้น

รวม

เงินอื่นๆ

เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

เงินอื่นๆ
รวม

5,000

เงินอุดหนุน

กิจกรรม

เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

ที่

ภำคเรียนที่ 1
ภำคเรียนที่ 2
(1 ก.ค. 63 – 13 พ.ย. 63) (1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย.
64)
งบประมำณ
งบประมำณ

5,000

5,000

8. ผลการดาเนินงาน
เป้ำหมำย / ตัวชี้วัดของ โครงกำร /
กิจกรรม
เชิงปริมาณ
1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนสำมำรถ
เ ข้ ำ ถึ ง แ ล ะ ใ ช้ ง ำ น เ ท ค โ น โ ล ยี
สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำได้
2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีควำมพึง
พอใจต่ อ กำรให้ บ ริ ก ำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
เชิงคุณภาพ
1 นักเรียนสำมำรถเข้ำถึงและใช้งำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
ได้ ระดับเกณฑ์คุณภำพ ดี
2 นักเรียนที่มีควำมพึงพอใจต่อกำร
ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
กำรศึกษำระดับเกณฑ์คุณภำพ ดี
ที่

สภำพควำมสำเร็จ
บรรลุ
ไม่บรรลุ
🗸
🗸

🗸
🗸

ผลกำรดำเนินงำน
นักเรียนสำมำรถใช้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรค้นคว้ำในกำรเรียน
ได้
ประเมินควำมพึงพอใจ

นั ก เรี ย นสำมำรถใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำร
คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ใช้ ใ นกำรสื บ ค้ น
ข้อมูลเพื่อกำรเรียน
ประเมินควำมพึงพอใจ

9. ปัญหาและอุปสรรค
1. อุปกรณ์ภำยในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์มีจำนวนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของนักเรียน
2. งบประมำณไม่เพียงพอในกำรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำได้
10.ข้อเสนอแนะ
จำกกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสู่มำตรฐำนสำกล
จุดที่ควรพัฒนำทำงกลุ่มงำนบริกำรงำนทั่วไป จะพัฒนำโครงกำรกิจกรรมนี้ต่อไปโดยกำรเน้นนักเรียนทุกระดับ
สำมำรถเข้ำถึงกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเต็มประสิทธิภำพเพื่อพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ให้ กับ
ผู้เรียน และสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

รายรับ-รายจ่าย
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนชลธารวิทยา
ที่

กิจกรรม

กำรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ระบบ
1 เครือข่ำยและอุปกรณ์ประกอบ
สำหรับนักเรียน
รวม

งบประมาณ
รายจ่าย
คงเหลือ
หมาย
บาท สต. บาท สต. บาท สต. เหตุ
5,000 - 8,810 - -3,810 .41,000

-

58,880

-

-3,810

.-

ภาคผนวก

ประมวลภาพโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนชลธารวิทยา
การซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ประกอบ สาหรับนักเรียน

โรงเรียนชลธารวิทยา
แผนงาน / โครงการ ประจาปีการศึกษา 2563
กลุ่มบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการที่ : พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สู่มำตรฐำนสำกล
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 2
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ที่ : 6
ผู้รับผิดชอบ : นำยธนกำนต์ พละสกุล
1. หลักการและเหตุผล
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน ให้สอดคล้องกับสภำพกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคมและควำม
เจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำร เป็นกำรสร้ำงกลยุทธ์ใหญ่ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของบุคคล ผู้เรียนต้องมีศักยภำพให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทยฉบับพุทธศักรำช 2560 รวมถึงกำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ. 2542รวมถึงทำงรั ฐ บำลเร่ งดำเนิ น กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ ให้ กั บเด็ กไทยได้เข้ ำก้ำวสู่ Thailand 4.0
อย่ำงเป็นรูปธรรม
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงและพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อพัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ครอบคลุมกับกำรใช้งำนในสถำนศึกษำ
3. เพื่อเป็นแหล่งให้บริกำรและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศแก่ผู้บริหำร ครู บุคลำกร นักเรียนและ
บุคคลภำยนอกสถำนศึกษำ
4. เพื่อพัฒนำและปรับปรุงระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ให้มีควำมพร้อมในกำรเรียนกำรสอน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของนักเรียนสำมำรถเข้ำถึงและใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำได้
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
กำรศึกษำ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนสำมำรถเข้ำถึงและใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำได้ ระดับเกณฑ์
คุณภำพ ดี

2. นักเรียนที่มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำระดับ
เกณฑ์คุณภำพ ดี

4. วิธีการดาเนินการ
4.๑ กำรวำงแผน (P)
4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยของโครงกำร
4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อวำงแผนกำรทำงำน
4.๒ ดำเนินงำนตำมแผนของแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ (D)
4.๒.๑ ดำเนินงำนตำมแผน/กิจกรรมที่กำหนดไว้
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตำม/ประเมินผล (C)
4.๓.๑ นิเทศติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมกิจกรรมที่กำหนด
4.๔ กำรปรับปรุง (A)
4.๔.๑ นำข้อมูลที่ได้พบจำกกำรประเมินมำแก้ไขหรือพัฒนำให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในกำร
ดำเนินกิจกรรมในปีต่อไป
5.ระยะเวลาดาเนินการ

ที่

กิจกรรม

1 จัดทาโครงการ เสนอเพื่อขอ
อนุมัติ
2 จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อชี้แจงความจาเป็นในการ
จัดทาโครงการขอบข่ายการ
ทางานและจัดทาปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน
3 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ/
คณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการ
4 การซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์
ประกอบ สาหรับนักเรียน

ภำคเรียนที่ 1
ภำคเรียนที่ 2
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย.
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย.
63)
64)
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำ
ระยะเวลำ
งบประมำณ
งบประมำณ
ที่
ที่
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
ก.ค. 63

ก.ค. 63

ก.ค. 63

ก.ค. – พ.ย.
63

ธ.ค.63 –
มี.ค. 64

นำยธนกำนต์
พละสกุล
และคณะ

ที่

กิจกรรม

ภำคเรียนที่ 1
ภำคเรียนที่ 2
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย.
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย.
63)
64)
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำ
ระยะเวลำ
งบประมำณ
งบประมำณ
ที่
ที่
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร

5 สรุป/ประเมินผล/นำเสนอ
รำยงำนสรุปต่อผู้บริหำรเพื่อ
ทรำบ
6 ประชุมเพื่อสรุปผลงำนและ
นำข้อบกพร่องมำปรับปรุง
แก้ไข

เม.ย. 64

นำยธนกำนต์
พละสกุล
และคณะ

เม.ย. 64

นำยธนกำนต์
พละสกุล
และคณะ

6. งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม)
งบประมำณ 5,000 บำท

1 การซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์
ประกอบ สาหรับนักเรียน
รวมทั้งสิ้น

5,000

7. ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีกำรศึกษำ
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. ระดับความสาเร็จ

5,000

รวมทั้งสิ้น

รวม

เงินอื่นๆ

เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

ภำคเรียนที่ 2
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย.
64)
งบประมำณ

เงินอุดหนุน

เงินอื่นๆ
รวม

กิจกรรม

เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

ที่

ภำคเรียนที่ 1
(1 ก.ค. 63 – 13 พ.ย.
63)
งบประมำณ

5,000

5,000

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- กำรสอบถำมควำม
แบบสอบถำมควำม
สถำนศึ ก ษำมี ร ะบบกำรจั ด หำ
ก ำ ร พั ฒ น ำ แ ล ะ ก ำ ร บ ริ ก ำ ร
คิดเห็นของนักเรียน
คิดเห็น
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศเพื่อใช้ใน
- กำรสังเกตกำรใช้งำนของ
กำรบริ หำรจั ด กำรและกำร
นักเรียน
จั ด ก ำ ร เ รี ย น รู้
ที่ เ ห ม ำ ะ ส ม กั บ ส ภ ำ พ ข อ ง
สถำนศึกษำ
กำรติดตำมกำรใช้งำนของ รำยงำนสถิติจำนวนกำร
สถำนศึกษำมีแผนในกำรพัฒ นำ
ระบบและกำรบริกำร เทคโนโลยี
นักเรียน
ใช้งำนของนักเรียน
สำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรบริ กำร
จั ด กำรและกำรจั ด กำรเรี ย นรู้
ที่ เ ห ม ำ ะ ส ม กั บ ส ภ ำ พ ข อ ง
สถำนศึกษำ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรสืบค้นข้อมูลตำมควำมสนใจของนักเรียน
2. เพื่อสร้ำงนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักกำรอ่ำนของนักเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนเกิดควำมรู้และทักษะในกำรเรียนรู้ ด้วยตนเอง
4. เพื่อเป็นกำรเพิ่มเติมกำรเรียนรู้ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ของนักเรียน
5. เพื่อให้เพิ่มทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศของนักเรียน
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายธนกานต์ พละสกุล)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อผู้

เห็นชอบโครงการ
(นางอมรศรี เพชรภู่)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก)
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

\

(นายวุฒิชัย นวลแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา
1 / ก.ค. /63

โรงเรียนชลธารวิทยา
แผนงาน / โครงการ ประจาปีการศึกษา 2563
กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
โครงการ : พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 2
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ : 5
ผู้รับผิดชอบ : นายธนกานต์ พละสกุล
1. หลักการและเหตุผล
อำคำรสถำนที่ บรรยำกำศ และสิ่งแวดล้อมของสถำนศึกษำ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน และเป็นปัจจัยสำคัญในกำรส่งเสริมกำรสอนของครู โรงเรียนจึงจำเป็นต้องมีกำรจัดสร้ำงอำคำรและ
จัดสภำพแวดล้อม บริหำรจัดกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ต้ องทำกำรวำงแผนอำคำรสถำนที่และ
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับหลักสูตร กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่ำง ๆ ต้องจัดหำ
และพัฒนำอำคำรสถำนที่เพื่อให้เพียงพอกับควำมต้องกำร และพัฒนำสิ่งที่มีอยู่ให้ปลอดภัย ใช้งำนได้อย่ำง
เหมำะสมกับแผนงำนโครงกำรและกิจกรรมของโรงเรียน และผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้อำคำรสถำนที่ อำคำรประกอบและสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวกของโรงเรียนและ
บริเวณโรงเรียนสะอำด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน
โรงเรียน
2.2 เพื่อให้สภำพห้องเรียนและอำคำรสถำนที่ได้รับกำรดูแลพร้อมใช้งำนได้อยู่เสมอ
2.3 เพื่อพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนอำคำรเรียนที่มั่นคง แข็งแรง สะอำด สะดวก มีควำมปลอดภัย
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีควำมสุขกับกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงำม เอื้อต่อกำรเรียนรู้
เชิงคุณภาพ
๑. โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมที่สะอำด สวยงำม ร่มรื่น เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอนส่งผลให้ผู้เรียนทุกคน
เกิดเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒. อำคำรเรียนและอำคำรประกอบทุกห้องมีคุณภำพพร้อมใช้ในกิ จกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
๓. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
๔. กำรบริหำรสถำนศึกษำและกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเกิดควำมคล่องตัว

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
4.๑ กำรวำงแผน (P)
4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยของโครงกำร
4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อวำงแผนกำรทำงำน
4.๒ ดำเนินงำนตำมแผนของแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ (D)
4.๒.๑ ดำเนินงำนตำมแผน/กิจกรรมที่กำหนดไว้
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตำม/ประเมินผล (C)
4.๓.๑ นิเทศติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมกิจกรรมที่กำหนด
4.๔ กำรปรับปรุง (A)
4.๔.๑ นำข้อมูลที่ได้พบจำกกำรประเมินมำแก้ไขหรือพัฒนำให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับใน
กำรดำเนินกิจกรรมในปีต่อไป
5.ระยะเวลาดาเนินการ
ภำคเรียนที่ 1
ภำคเรียนที่ 2
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย.
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย.
63)
64)
ที่
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำที่ งบประมำณ ระยะเวลำที่ งบประมำณ
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
1 จัดทำโครงกำร เสนอเพื่อขอ
ก.ค. 63
อนุมัติ
2 จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ก.ค. 63
เพื่อชี้แจงควำมจำเป็นในกำร
จัดทำโครงกำรขอบข่ำยกำร
ทำงำนและจัดทำปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำน
3 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ/
ก.ค. 63
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
โครงกำร
นำยธนกำนต์
4 กำรปรับภูมิทัศน์และอำคำร ก.ค. – พ.ย.
ธ.ค.63 –
พละสกุล
เรียนภำยในโรงเรียน
63
มี.ค. 64
5 สรุป/ประเมินผล/นำเสนอ
รำยงำนสรุปต่อผู้บริหำรเพื่อ
ทรำบ
6 ประชุมเพื่อสรุปผลงำนและ
นำข้อบกพร่องมำปรับปรุง
แก้ไข

เม.ย. 64
เม.ย. 64

และคณะ
นำยธนกำนต์
พละสกุล
และคณะ
นำยธนกำนต์
พละสกุล
และคณะ

6. งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม)
งบประมำณ 41,000.00 บำท

เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
เงินอื่นๆ
รวม

เงินอุดหนุน

งบประมำณ

1 ปรับปรุงและพัฒนำอำคำร 20,500
เรียน อำคำรประกอบต่ำงๆ
2 ปรับปรุงและพัฒนำ
20,500
สภำพแวดล้อมบริเวณ
โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีกำรศึกษำ 2536

รวม
ทั้งสิ้น

เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
เงินอื่นๆ
รวม

กิจกรรม

ภำคเรียนที่ 2
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย.
64)
งบประมำณ

เงินอุดหนุน

ที่

ภำคเรียนที่ 1
(1 ก.ค. 63 – 13 พ.ย. 63)

20,500

20,500

20,500

20,500
41,000

8. ผลการดาเนินงาน
เป้ำหมำย / ตัวชี้วัดของ โครงกำร /
กิจกรรม
เชิงปริมาณ
1 นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนอำคำร
เรี ย นที่ มั่ น คง แข็ ง แรง สะอำด
สะดวก มีควำมปลอดภัย
2 นักเรียนร้อยละ 90 มีควำมสุขกับ
กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงำม เอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้
เชิงคุณภาพ
1 โรงเรี ย นมีส ภำพแวดล้ อ มที่ส ะอำด
สวยงำม ร่ ม รื่ น เอื้ อ ต่ อ กำรเรี ย น
กำรสอนส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นทุก คนเกิด
เรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ที่

สภำพควำมสำเร็จ
บรรลุ
ไม่บรรลุ

ผลกำรดำเนินงำน

🗸

กำรตรวจสอบกำรซ่ อ มแซมอำคำร
เรียน ห้องเรียน

🗸

ประเมินควำมพึงพอใจ

🗸

นั ก เรี ย นพึ ง พอใจกั บ กำรจั ด สภำพ
แวดล้อมของโรงเรียน

ที่

เป้ำหมำย / ตัวชี้วัดของ โครงกำร /
กิจกรรม

สภำพควำมสำเร็จ
บรรลุ
ไม่บรรลุ

ผลกำรดำเนินงำน

2 อำคำรเรียนและอำคำรประกอบทุก
นักเรียนได้เรียนในห้องเรียนที่มั่นคง
🗸
ห้องมีคุณภำพพร้อมใช้ในกิจกรรม
แข็งแรง มีควำมปลอดภัย
กำรเรียนกำรสอน ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
3 ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในกำรจัดกิจกรรม
นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพื่อมขึ้น จำก
🗸
กำรเรียนกำรสอน
กำรจัดสภำพแวดส้อมภำยในโรงเรียน
4 กำรบริหำรสถำนศึกษำและกำร
มีสภำพแวดล้อมและควำมพร้อมของ
🗸
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรเกิดควำม
อำคำรเรียนทำให้เกิดกำรปฏิบัติงำน
คล่องตัว
ที่มีประสิทธิภำพ
9. ปัญหาและอุปสรรค
1. บุคลำกรที่ทำหน้ำที่เกี่ยวกับงำนอำคำรสถำนที่มีอยู่ ทำให้กำรดำเนินงำนต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ
2. งบประมำณไม่เพียงพอในกำรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำได้
10.ข้อเสนอแนะ
จำกจุดที่ควรที่พัฒนำทำงกลุ่มงำนบริกำรงำนทั่วไป จะพัฒนำโครงกำรกิจกรรมนี้ต่อไปโดยกำรเน้น
นักเรียนทุกระดับมีส่วนร่วมกับกำรปรับปรุงแหละพัฒนำอำคำรสถำนที่ให้มีควำมพร้อมต่อกำรจักกำรเรียนกำร
สอนและสร้ำงบรรยำกำศของห้องเรียน อำคำรเรียน บริเวณโดยรอบ ให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนให้มำก
ที่สุด

รายรับ-รายจ่าย
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนชลธารวิทยา
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ
รายจ่าย
คงเหลือ
หมาย
บาท สต. บาท สต. บาท สต. เหตุ
20,500 - 38,970 - -18,470 .-

ปรับปรุงและพัฒนำอำคำรเรียน
อำคำรประกอบต่ำงๆ
ปรับปรุงและพัฒนำสภำพแวดล้อม 20,500
2
บริเวณโรงเรียน
รวม
41,000
1

-

19,910

-

590

-

58,880

-

-17,880

.-

ภาคผนวก

ประมวลภาพโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนชลธารวิทยา
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ

กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน

กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน (ต่อ)

โรงเรียนชลธารวิทยา
แผนงาน / โครงการ ประจาปีการศึกษา 2563
กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
โครงการ : พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 2
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ : 5
ผู้รับผิดชอบ : นายธนกานต์ พละสกุล
1. หลักการและเหตุผล
อำคำรสถำนที่ บรรยำกำศ และสิ่งแวดล้อมของสถำนศึกษำ เป็นองค์ประกอบที่สำคั ญต่อกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน และเป็นปัจจัยสำคัญในกำรส่งเสริมกำรสอนของครู โรงเรียนจึงจำเป็นต้องมีกำรจัดสร้ำงอำคำรและ
จัดสภำพแวดล้อม บริหำรจัดกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ต้องทำกำรวำงแผนอำคำรสถำนที่และ
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับหลักสูตร กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่ำง ๆ ต้องจัดหำ
และพัฒนำอำคำรสถำนที่เพื่อให้เพียงพอกับควำมต้องกำร และพัฒนำสิ่งที่มีอยู่ให้ปลอดภัย ใช้งำนได้อย่ำง
เหมำะสมกับแผนงำนโครงกำรและกิจกรรมของโรงเรียน และผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้อำคำรสถำนที่ อำคำรประกอบและสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวกของโรงเรียนและ
บริเวณโรงเรียนสะอำด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน
โรงเรียน
2.2 เพื่อให้สภำพห้องเรียนและอำคำรสถำนที่ได้รับกำรดูแลพร้อมใช้งำนได้อยู่เสมอ
2.3 เพื่อพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. สภำพแวดล้อมภำยโนโรงเรียนสะอำด ร่มรื่น สวยงำม มีควำมปลอดภัย มีบรรยำกำศที่เอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้
๒. อำคำรเรียน อำคำรประกอบต่ำงๆ อยู่ในสภำพดี ปลอดภัยและเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ
๑. โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมที่สะอำด สวยงำม ร่มรื่น เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอนส่งผลให้ผู้เรียนทุก
คนเกิดเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒. อำคำรเรียนและอำคำรประกอบทุกห้องมีคุณภำพพร้อมใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

๓. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
๔. กำรบริหำรสถำนศึกษำและกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเกิดควำมคล่องตัว
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
4.๑ กำรวำงแผน (P)
4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยของโครงกำร
4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อวำงแผนกำรทำงำน
4.๒ ดำเนินงำนตำมแผนของแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ (D)
4.๒.๑ ดำเนินงำนตำมแผน/กิจกรรมที่กำหนดไว้
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตำม/ประเมินผล (C)
4.๓.๑ นิเทศติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมกิจกรรมที่กำหนด
4.๔ กำรปรับปรุง (A)
4.๔.๑ นำข้อมูลที่ได้พบจำกกำรประเมินมำแก้ไขหรือพัฒนำให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับใน
กำรดำเนินกิจกรรมในปีต่อไป
5.ระยะเวลาดาเนินการ

ที่

กิจกรรม

1 จัดทาโครงการ เสนอเพื่อขอ
อนุมัติ
2 จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อชี้แจงความจาเป็นในการ
จัดทาโครงการขอบข่ายการ
ทางานและจัดทาปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน
3 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ/
คณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการ
4 กำรปรับภูมิทัศน์และอำคำร
เรียนภำยในโรงเรียน
5 สรุป/ประเมินผล/นำเสนอ
รำยงำนสรุปต่อผู้บริหำรเพื่อ
ทรำบ

ภำคเรียนที่ 1
ภำคเรียนที่ 2
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย.
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย.
63)
64)
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำที่ งบประมำณ ระยะเวลำที่ งบประมำณ
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
ก.ค. 63
ก.ค. 63

ก.ค. 63

ก.ค. – พ.ย.
63

ธ.ค.63 –
มี.ค. 64

นำยธนกำนต์
พละสกุล
และคณะ

เม.ย. 64

นำยธนกำนต์
พละสกุล
และคณะ

ภำคเรียนที่ 1
ภำคเรียนที่ 2
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย.
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย.
63)
64)
ที่
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำที่ งบประมำณ ระยะเวลำที่ งบประมำณ
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
นำยธนกำนต์
6 ประชุมเพื่อสรุปผลงำนและนำ
เม.ย. 64
พละสกุล
ข้อบกพร่องมำปรับปรุงแก้ไข
และคณะ

กิจกรรม

ภำคเรียนที่ 1
(1 ก.ค. 63 – 13 พ.ย. 63)

เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
เงินอื่นๆ
รวม

เงินอุดหนุน

งบประมำณ

ภำคเรียนที่ 2
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย.
64)
งบประมำณ

1 ปรับปรุงและพัฒนา
20,500
20,500
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบต่างๆ
2 ปรับปรุงและพัฒนำ
20,500
20,500
สภำพแวดล้อมบริเวณ
โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีกำรศึกษำ
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง .........................................................
9. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
๑. สถำนศึกษำจัดบรรยำกำศที่
กำรสำรวจ
เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
2. สถำนศึกษำมีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติกำรทีเอื้อต่อกำร
กำรติดตำม
เรียนรู้ของผู้เรียน

รวม
ทั้งสิ้น

เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
เงินอื่นๆ
รวม

ที่

งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม)
งบประมำณ 41,000 บำท

เงินอุดหนุน

6.

20,500

20,500
41,000

เครื่องมือที่ใช้
กำรติดตำม
กำรติดตำม

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สภำพอำคำรเรียน อำคำรประกอบและอื่นๆ มีควำมมั่นคง ปลอดภัย พร้อมใช้งำน บรรยำกำศเอื้อ
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
2. บริเวณโรงเรียนมีควำมสะอำด ร่มรื่น สวยงำม เหมำะสำหรับจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๓. นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และรู้จักแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้
รอบตัวด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
๔. กำรบริหำรสถำนศึกษำคล่องตัว
ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร ลงชื่อ
(นำยธนกำนต์ พละสกุล)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
1 / ก.ค. /63

ผู้เห็นชอบโครงกำร
(นำยธนกำนต์ พละสกุล)
หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป
1 / ก.ค. /63

เห็นชอบโครงกำร ลงชื่อ
ผู้อนุมัติ
(นำงสำวชุลีภรณ์ ชูสุก)
(นำยวุฒิชัย นวลแก้ว)
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวิทยำ
1 / ก.ค. /63
1 / ก.ค. /63

โรงเรียนชลธารวิทยา
แผนงาน / โครงการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โครงการ : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนชลธารวิทยา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ : ๑.๑, ๑.๒
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก นางสาววรัตนันท์ บุตรเพชร
๑. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจาก คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่าและ
ความสาคัญของภาษาไทย มีความห่วงใยในปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ต่อภาษาไทยเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสานึก
ให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของภาษาไทย และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทย
ตลอดไป จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเนื่องจาก
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดาเนินไปเป็นประธานและ
ทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ ทรงเปิดการอภิปรายในหัว ข้อ “ปัญหาการใช้คาไทย” ทรงดาเนินการ
อภิปรายและทรงสรุป การอภิปรายอย่างดีเยี่ยม แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยและ
ความห่วงใยในภาษาไทย
ด้วยความสาคัญดังกล่าว โรงเรียนชลธารวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ขึ้นเพื่อกระตุ้นและปลุก
จิตสานึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่ วมอนุรักษ์ภาษาไทยให้คง
อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสานึกของนักเรียนให้ตระหนักถึงความสาคัญและคุณค่าของภาษาไทย

๒.๒ เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงออกด้านภาษา เช่น การแต่งบทร้อยกรอง การเขียนคัดลายมือ เป็นต้น
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวันภาษาไทยและวรรณคดีไทย
๓.๒.๒ นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของภาษาไทย
๔. วิธีการดาเนินการ
๔.๑ การวางแผน (P)
๔.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๔.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ
๔.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการทางาน
๔.๒ ดาเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่กาหนดไว้ (D)
๔.๒.๑ ดาเนินงานตามแผน/กิจกรรมที่กาหนดไว้
๔.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C)
๔.๓.๑ นิเทศติดตามผลการดาเนินงานตามกิจกรรมที่กาหนด
๔.๔ การปรับปรุง (A)
๔.๔.๑ นาข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ
ดาเนินกิจกรรมในปีต่อไป

๕. ระยะเวลาดาเนินการ

ที่

กิจกรรม

๑ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
(๑ ก.ค. ๖๓ - ๑๓ พ.ย. ๖๓) (๑ ธ.ค. ๖๓ – ๙ เม.ย. ๖๔)
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาที่ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
๒๐ ก.ค. ๖๓ –
๒,๐๐๐
ครูชุลีภรณ์
๒๔ ก.ค. ๖๓
ครูวรัตนันท์

๖. งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม)
งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง .........................................................

-

-

-

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

รวม

เงินอื่นๆ

๒,๐๐๐

งบประมาณ

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

-

รวม

-

ภาคเรียนที่ ๒
(๑ ธ.ค. ๖๓ – ๙ เม.ย. ๖๔)

เงินอุดหนุน

๒,๐
๐๐

เงินอื่นๆ

๑ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรม

เงินอุดหนุน

ที่

ภาคเรียนที่ ๑
(๑ ก.ค. ๖๓ – ๑๓ พ.ย.
๖๓)
งบประมาณ

-

๒,๐๐๐

๘. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ พึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ
๘.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน
และเขียนภาษาไทย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๘.๑ เชิงคุณภาพ
๘.๒.๑ นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
ความเป็นมาของวันภาษาไทย
วรรณคดีไทย และทักษะการใช้
ภาษาไทยมากขึ้น

ค่าเป้าหมาย

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

๘๐ %

ตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถาม

๘๐ %

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ค่าเป้าหมาย

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ระดับดี

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญและคุณค่าของภาษาไทย
๙.๒ นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
๙.๓ นักเรียนมีโอกาสแสดงออกด้านภาษา เช่น การแต่งบทร้อยกรอง การเขียนคัดลายมือ เป็นต้น

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก)
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก)
หัวหน้างานนโยบายและแผน
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ
(นายวุฒิชัย นวลแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา
1 / ก.ค. /63

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชลธารวิทยา อาเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร
ที่ ๑/๖๓
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุญาตจัดกิจกรรมวันภาษาไทย
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา
ด้ว ยกลุ่ มสาระกาเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ได้กาหนดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่ งชาติประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ภาษาไทยและได้แสดงศักยภาพทางด้านการใช้ภาษาไทย ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐
น. ซึ่งเป็นเวลาเรียนของนักเรียนจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตใช้เวลาดังกล่าวในการจัดกิจกรรม
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ลงชื่อ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
(นางสาวชุลีภรณ์ ชูสกุ )

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
๑.ทราบ
๒.......................................................................................
ลงชื่อ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
(นางอมรศรี เพชรภู่)

ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน
๑.ทราบ
๒.......................................................................................
ลงชื่อ

ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา
(นายวุฒิชัย นวลแก้ว)

คาสั่งการแจกแจงงานของฝ่ายต่าง ๆ

คาสั่งโรงเรียนชลธารวิทยา
ที่ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

……………………………………………………………………………………………………………………
ด้วยกลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนชลธารวิทยา ได้กาหนดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยประจาปีการศึกษา
๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น – ๑๒.๐๐ น. น. ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนชลธารวิทยา เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านทักษะภาษาไทย เน้นความงดงาม
และคุณค่าของภาษาไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาษาประจาชาติ
เพื่อให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่อานวยความสะดวก ประสานงานและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

นายวุฒชิ ัย นวลแก้ว
นางอมรศรี เพชรภู่
นางจรรยา มินชาติ
นางสาวปรินทร์นภา ทองแดง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒. ฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้าที่จัดสถานที่ สาหรับกิจกรรมวันภาษาไทย ป้ายงาน และตกแต่งเวทีให้สวยงาม
ประกอบด้วย
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
๒.๘

นายทวีศักดิ์ พรหมเรือง
นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก
นางสาวไปรยา สุทธิชน
นางสาวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม
นายศุภกร แก้วยิ้ม
นางสาววีรวรรณ จันทรา
นายธนกานต์ พละสกุล
นายวีระพล มีศิริ

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

๒.๙ นางสาววรัตนันท์ บุตรเพชร
ผู้ช่วย
๒.๑๐ นายอัครพล พะลัง
ผู้ช่วย
๒.๑๑ นางสาวเมวดี นิลเพชร
ผู้ช่วย
๒.๑๒ นางสาวสุภลักษณ์ ปานน้อย
ผู้ช่วย
๓. ฝ่ายตัดสินการประกวดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีหน้าที่ตัดสินผลการแข่งขันการ
เขียนเรียงความ แต่งกลอนสุภาพ คัดลายมือ
๓.๑ นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก
หัวหน้า
๓.๒ นางสาววรัตนันท์ บุตรเพชร
ผู้ช่วย
๔. ฝ่ายตัดสินการประกวดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีหน้าที่ ตัดสินผลการแต่งกลอน
สุภาพในหัวข้อ “COVID – ๑๙ ” และการคัดลายมือในหัวข้อ “บทอาขยานที่ฉันชอบ” ประกอบด้วย
๓.๑ นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก
หัวหน้า
๓.๒ นางสาววรัตนันท์ บุตรเพชร
ผู้ช่วย
๕. ฝ่ายเครื่องเสียง มีหน้าที่ติดตั้งเครื่องเสียง ในงานในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย
๕.๑ นายทวีศักดิ์ พรหมเรือง
หัวหน้า
๕.๒ นายธนกานต์ พละสกุล
ผู้ช่วย
๕.๓ นายวีระพล มีศิริ
ผู้ช่วย
๕.๔ นายอัครพล พะลัง
ผู้ช่วย
๖. ฝ่ายฝึกซ้อมการแสดงในพิธีเปิด มีหน้าที่ ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียน ประกอบด้วย
๖.๑ นายศุภกร แก้วยิ้ม
หัวหน้า
๖.๒ นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก
ผู้ช่วย
๗. ฝ่ายออกแบบและจัดพิมพ์เกียรติบัตร มีหน้าที่ ออกแบบและจัดพิมพ์เกียรติบัตรให้มีความสวยงาม
เหมาะสมกับกิจกรรม ประกอบด้วย
๗.๑ นางสาวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม
หัวหน้า
๗.๒ นายทวีศักดิ์ พรหมเรือง
ผู้ช่วย
๘. ฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ ดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามขั้นตอนให้ถูกต้องและนัดหมายผู้เกี่ยวข้องทราบ
ขั้นตอน ประกอบด้วย
๘.๑ นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก
หัวหน้า
๘.๒ นางสาววรัตนันท์ บุตรเพชร
ผู้ช่วย
๘.๓ นางสาวสุภลักษณ์ ปานน้อย
ผู้ช่วย
๙. ฝ่ายดูแลควบคุมนักเรียนประจากลุ่ม มีหน้าที่ ดูแลและช่วยเหลืออานวยความสะดวกในการดาเนิน
กิจกรรมของนักเรียนในกลุ่มที่ตนรับผิดชอบ

๙.๑ นางสาววีระวรรณ จันทรา
๙.๒ นางสาวพิมพ์ขวัญ คงอุป
๙.๓ นาง สาวไปรยา สุทธิชน
๙.๔ นางสาวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม
๙.๕ นายศุภกร แก้วยิ้ม
๙.๖ นายธนกานต์ พละสกุล
๙.๗ นายวีระพล มีศิริ
๙.๘ นายทวีศักดิ์ พรหมเรือง
๙.๙ นายอัครพล พะลัง
๙.๑๐ นางสาวเมวดี นิลเพชร
๙.๑๑ นางสาวสุภลักษณ์ ปานน้อย

หัวหน้า กลุ่มที่ ๑
ผู้ช่วย กลุ่มที่ ๒
ผู้ช่วย กลุ่มที่ ๓
ผู้ช่วย กลุ่มที่ ๔
ผู้ช่วย กลุ่มที่ ๕
ผู้ช่วย กลุ่มที่ ๖
ผู้ช่วย กลุ่มที่ ๖
ผู้ช่วย กลุ่มที่ ๗
ผู้ช่วย กลุ่มที่ ๗
ผู้ช่วย กลุ่มที่ ๘
ผู้ช่วย กลุ่มที่ ๘

๑๐. ฝ่ายรายงานผล มีหน้าที่รายงานผลการจัดงาน ประกอบด้วย
๙.๑ นางสาววรัตนันท์ บุตรเพชร
หัวหน้า
๙.๒ นางสาวสิตานันท์ รอดอุนา
ผู้ช่วย
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามคาสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด
สั่ง ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวุฒิชัย นวลแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา

กาหนดการจัดกิจกรรม

กาหนดการกิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชลธารวิทยา
เวลา

กิจกรรม

๑๐.๐๐

พิธีเปิด โดยผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา

๑๐.๔๕ กิจกรรมต่างๆ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- การแสดงของนักเรียนชุด การแสดงบุษบาเสี่ยงเทียน
กิจกรรมต่าง ๆ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๘ - ๙ คน
- บิงโก
- ปริศนา Davinci (วรรณคดีไทย)
- ใบ้คา ทายสานวน (กระวิบส่งสาร)
- วรรคทองจากวรรณคดี
- กิจกรรมร้องเพลงของนักเรียน
๑๒.๐๐

- สรุปกิจกรรม นักเรียนพักรับประทานอาหาร

**************************************************************************************************

หมายเหตุ

กาหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
การแต่งกาย
แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยตามความสะดวก

รายรับ-รายจ่ายกิจกรรม

รายรับ-รายจ่าย
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๓
โรงเรียนชลธารวิทยา
ว/ด/ป

รายการ

๑. ของรางวัล ได้แก่
- ปากกา
- ดินสอ
๒๓/๐๗/๖๓
- แฟ้มเอกสาร
- ลิควิด
๒. ป้ายโฟมบอร์ด
รวม

รายรับ
รายจ่าย
คงเหลือ
หมายเหตุ
บาท สต. บาท สต. บาท สต.
๒,๐๐๐ .- - ๒,๐๐๐ .๒,๐๐๐

.-

๓๕๐
๒๘๐
๑๒๐
๒๔๐
๑,๐๐๐
๑,๙๙๐

.-

๑,๖๕๐
๑,๓๗๐
๑,๒๕๐
๑,๐๑๐
๑๐
๑๐

.-

คากล่าวรายงานและพิธีเปิด

คากล่าวรายงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ .ศ. ๒๕๖๓
โรงเรียนชลธารวิทยา
.............................................................................................
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา
สืบเนื่องจาก คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่าและ
ความสาคัญของภาษาไทย มีความห่วงใยในปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทยเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสานึก
ให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของภาษาไทย และอนุรั กษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทย
ตลอดไป จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเนื่องจาก
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดาเนินไปเป็นประธานและ
ทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ ทรงเปิดการอภิปรายในหัว ข้อ “ปัญหาการใช้คาไทย” ทรงดาเนินการ
อภิปรายและทรงสรุปการอภิปรายอย่างดีเยี่ยม แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยและ
ความห่ ว งใยในภาษาไทย ด้ว ยความส าคัญดั งกล่ าว โรงเรียนชลธารวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ ขึ้นเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสานึ กให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของภาษาไทย
ตลอดจนร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปทางโรงเรียนชลธารวิทยาจึงได้มีการจัดกิจกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
ข้ อ ที่ ๑. เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่หั ว ภูมิ พ ลอดุ ล ยเดชผู้ ท รงเป็น
นักปราชญ์และนักภาษาไทยรวมทั้งเพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความ
ห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
ข้อที่ ๒. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสานึกของนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยาให้ตระหนักถึงความสาคัญ
และคุณค่าของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทานุบารุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์
และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้าค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนชลธารวิทยา ได้มีการ
กระตุ้นเตือน เผยแพร่ และเน้นย้าให้นักเรียนเห็นถึงความสาคัญของ “ภาษาประจาชาติ ” และร่วมมือกัน
อนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้มีความถูกต้องงดงามอยู่เสมอ
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญ ท่านประธาน กล่าวเปิดงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนชลธารวิทยา ขอเรียนเชิญค่ะ

คากล่าวพิธีเปิดงานกิจกรรมวันภาษาไทย
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
โรงเรียนชลธารวิทยา
.............................................................................................
เรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา
ข้าพเจ้านายวุฒิชัย นวลแก้ว ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น
ดังที่ได้ทราบกันว่า วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันที่มีความสาคัญต่อวงการภาษาไทยเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะวันดังกล่าวตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดาเนินไปเป็นประธาน และทรง
ร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทรงเปิดการอภิปรายในหัวข้อ “ปัญหาการใช้คาไทย” นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการภาษาไทย ที่
ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงความสนพระราช
หฤทัยและความห่วงใยในภาษาไทยอีกหลายโอกาส ด้วยความสาคัญดังกล่าว คณะกรรมการรณรงค์เพื่อ
ภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวัน
ภาษาไทยแห่งชาติเพื่อเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสานึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญ
ของภาษาไทย ตลอดจนอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
ขอขอบคุณคณะครู บุคลากร และขอบใจนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยาทุกคนที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม
ที่จัดขึ้นนี้ ขอให้การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ จงประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติของโรงเรียนชลธารวิทยา ณ บัดนี้

ผลการประกวดแข่งขัน

กิจกรรมการประกวดแข่งขัน เนื่องในวันภาษาไทย
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
โรงเรียนชลธารวิทยา
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- กิจกรรมคัดลายมือ ในหัวข้อ “บทอาขยานที่ฉันชอบ”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- กิจกรรมแต่งกลอนสุภาพ ในหัวข้อ “COVID – ๑๙ ”

ผลการประกวดแข่งขันคัดลายมือ ในหัวข้อ “บทอาขยานที่ฉันชอบ”
รางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศรัณย์พร เมืองพรหม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ผลการประกวดแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ ในหัวข้อ “COVID – ๑๙”
รางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกัญญานัฐ เกตุแก้ว
นายทวีศักดิ์

จีนจิ้ว

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม/ข้อเสนอแนะ

๑. ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชลธารวิทยา
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม

๖๐

คน

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

รายการประเมิน
๑. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ให้ทราบก่อนจัดกิจกรรม
๒. ความตั้งใจของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม
๓. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
๔. ความสาเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
๕. ความพึงพอใจความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมแข่งขัน
๖. การแสดงของนักเรียน
รวม

ระดับความพึงพอใจ
๕
๔
๓
๒
๓๐ ๒๑.๖๗ ๔๑.๖๗ ๖.๖๖
๔๕ ๔๑.๖๗ ๑๓.๓๓ ๐
๘.๓๓ ๓๑.๖๗ ๔๖.๖๗ ๑๓.๓๓
๕๖.๖๗ ๓๖.๖๗ ๖.๖๗
๐
๑๕ ๔๖.๖๗ ๓๘.๓๓ ๐
๗๐
๓๐
๐
๐
๓๗.๕ ๔๑.๖๗ ๒๔.๔๕ ๓.๓๓

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก มากที่สุด ปานกลาง น้อย ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
๑. อยากให้การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ มีเวลาในการจัดกิจกรรมมากกว่านี้
๒. อยากให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ชัดเจน
๓. ควรมีการประกวดแข่งขันที่หลากหลาย

๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนชลธารวิทยา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกล่าวรายงานต่อประธาน

ผู้อานวยการโรงเรียนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดพิธี

กาแสดงเปิดงานชุด “ฤๅ นฤมิต” จากนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนชลธารวิทยา

กิจกรรมสันทนาการเพื่อกระตุ้นความพร้อมของนักเรียน

กิจกรรมบิงโก คาภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมกระซิบส่งสารและขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งจากตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

การมอบของรางวัลแก่นักเรียน

แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชลธารวิทยา
๑. ข้อมูลพื้นฐาน
๑.๑ เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

๑.๒ อายุ

......................... ปี

๑.๓ สถานภาพ ( ) ผู้บริหาร
( ) ครู
( ) นักเรียน
( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ).................................................
๒. ความพึงพอใจ
รายการประเมิน

๕

ระดับความพึงพอใจ
๔
๓
๒

๑

๑. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ให้ทราบก่อนจัด
กิจกรรม
๒. ความตั้งใจของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม
๓. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
๔. ความสาเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
๕. ความพึงพอใจความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมแข่งขัน
๖. การแสดงของนักเรียน
ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

คุณภาพ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

โรงเรียนชลธารวิทยา
แผนงาน / โครงการ ประจาปีการศึกษา 256๓
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โครงการ : โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ :
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑.๑ ครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จัดกำรเรียนรู้เน้นกระบวนกำรคิด และให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติจริง ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ และสำมำรถสร้ำงชิ้นงำนได้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3.1 บรรยำกำศในชั้นเรียนเอื้อต่อกำรเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ : นำยจักรกฤษณ์ อินตัน
1. หลักการและเหตุผล
ในศตวรรษที่ 21 ภำษำอังกฤษถือได้ว่ำเป็นภำษำนำนำชำติ เป็นภำษำที่มนุษย์ทุกพื้นที่ในโลกใช้สื่อสำรข้ำม
ภำษำซึ่งกันและกัน เปรียบดั่งเป็นภำษำกลำงที่ใช้เชื่อมโยงควำมแตกต่ำงด้ำนภำษำ เชื้อชำติ ควำมเชื่อ ของ
ผู้คนทั่วโลกให้เข้ำใจตรงกันเป็นหนึ่งเดียว ดังจะเห็นได้จำกองค์กรต่ำง ๆ ระกับภูมิภำคหรือระดับโลกที่ใช้
ภำษำอังกฤษเป็นภำษำกลำงในกำรสื่อสำร เช่น องค์กำรสหประชำชำติ (UN) ที่ทำหน้ำที่สร้ำงควำมร่วมมือของ
ทุ ก ประเทศและเขตปกครองพิ เ ศษในกำรธ ำรงไว้ ซึ่ ง สั น ติ ภ ำพและควำมมั่ น คงของดิ น แดงต่ ำ ง ๆ ก็ ใ ช้
ภำษำอังกฤษเป็นหนึ่งในภำษำรำชกำรในกำรประชุมควำมร่วมมือต่ำง ๆ หรือแม้กระทั่งกำรเข้ำร่วมประชม
เศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community) ของประเทศในกลุ่มอำเซียนในภูมิภำคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ๑๐ ประเทศ ก็ได้มีกำรกำหนดให้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำรำชกำรเช่นเดียวกัน
เนื่องด้วยควำมสำคัญดังกล่ำว กระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้ออกประกำศ เรื่อง นโยบำยกำรปฏิรูปกำรเรียนกำร
สอนภำษำอั ง กฤษ ในวั น ที่ ๑๔ มกรำคม ๒๕๕๗ โดยได้ ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิ รู ป กำรเรี ย นกำรสอน
ภำษำอั ง กฤษ คื อ ใช้ ก รอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอั ง กฤษที่ เ ป็ น สำกล เช่ น The Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ
การวัดผล การพัฒนาครู รวมถึงการกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ปรับจุดเนนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให
เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู โดยเนนการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) โดย
ปรับการเรียนการสอนจากการเนนไวยากรณมาเป็นเน้นการสื่อสารที่เริ่มจาก การฟง ตามด้วยการพูด การอ่าน
และการเขียนตามลาดับ สงเสริมใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลัก ด
วยหลักสูตรแบบเรียน สื่อการเรียนการสอน แต่ด้วยวิธีการที่แตกตางกันได ส่งเสริมการยกระดับความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูใหสอดคลองกับวิธีการเรียนรู

ที่เนนการสื่อสาร (CLT) และเปนไปตามกรอบความคิดหลัก CEFR สงเสริมใหมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาเปนเครื่องมือสาคัญในการชวยพัฒนาความสามารถทางภาษาของครูและผูเรียน
เพื่อเป็นการสนองแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนชลธารวิทยา จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ทักษะ ทั้งทักษะการฟัง
ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน ส่ งเสริมการใช้ภ าษาอังกฤษทั้งในและนอกห้ องเรียน
มองเห็นความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรมไทย และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาผ่านกิจกรรมดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกำรใช้ภำษำอังกฤษทั้ง ๔ ทักษะของผู้เรียน ได้แก่ ทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน
และกำรเขียน ทั้งในและนอกห้องเรียน
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นควำมแตกต่ำงของระหว่ำงภำษำและวัฒนธรรมของผู้ใช้ภำษำอังกฤษ กับ
ภำษำและวัฒนธรรมไทย
3. เพื่อพัฒนำสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ และดึงดูดควำมสนใจในกำรเรียนภำษำอังกฤษ
4. เพื่อสร้ำงเจตคติทำงบวกให้ผู้เรียนในกำรเห็นควำมสำคัญของกำรใช้ภำษำอังกฤษ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖ โรงเรียนชลธำรวิทยำ ได้ใช้ภำษำอังกฤษครอบคลุมทั้ง
๔ ทักษะทั้งในและนอกห้องเรียน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖ โรงเรียนชลธำรวิทยำ จำแนกควำมแตกต่ำงของระหว่ำง
ภำษำและวัฒนธรรมของผู้ใช้ภำษำอังกฤษ กับภำษำและวัฒนธรรมไทย
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖ โรงเรียนชลธำรวิทยำ เห็นควำมสำคัญของกำรใช้
ภำษำอังกฤษ
4. นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ ๑-๖ โรงเรี ย นชลธำรวิ ท ยำ มี ค วำมสนใจในกำรเรี ย น
ภำษำอังกฤษมำกขึ้นเนื่องจำกกำรพัฒนำปรับปรุงห้องเรียน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖ โรงเรียนชลธำรวิทยำ ร้อยละ ๑๐๐ ใช้ภำษำอังกฤษ
ครอบคลุมทั้ง ๔ ทักษะ
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖ โรงเรียนชลธำรวิทยำ ร้อยละ ๗๕ เห็นควำมแตกต่ำง
ของภำษำและวัฒนธรรมของผู้ใช้ภำษำอังกฤษกับภำษำและวัฒนธรรมไทย
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖ โรงเรียนชลธำรวิทยำ ร้อยละ ๖๐ มีเจตคติทำงบวกใน
กำรใช้ภำษำอังกฤษ
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖ โรงเรียนชลธำรวิทยำ ร้อยละ ๖๐ มีควำมสนใจในกำร
เรียนภำษำอังกฤษมำกขึ้นเนื่องจำกกำรพัฒนำปรับปรุงห้องเรียน

4. วิธีการดาเนินการ

4.๑ กำรวำงแผน (P)
4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยของโครงกำร
4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อวำงแผนกำรทำงำน
4.๒ ดำเนินงำนตำมแผนของแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ (D)
4.๒.๑ ดำเนินงำนตำมแผน/กิจกรรมที่กำหนดไว้
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตำม/ประเมินผล (C)
4.๓.๑ นิเทศติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมกิจกรรมที่กำหนด
4.๔ กำรปรับปรุง (A)
4.๔.๑ นำข้อมูลที่ได้พบจำกกำรประเมินมำแก้ไขหรือพัฒนำให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในกำร
ดำเนินกิจกรรมในปีต่อไป
5.ระยะเวลาดาเนินการ

ที่

กิจกรรม

๑ โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
ห้องเรียนภำษำอังกฤษ
๒ โครงกำรวันคริสต์มำส
๓ กิจกรรม English Camp

ภำคเรียนที่ 1
(๑ ก.ค. 6๓ – 1๓ พ.ย. 6๓)
ระยะเวลำที่ งบประมำณ
ดำเนินกำร
๑๗ พ.ค. - ๑๐ ๔,๐๐๐.ต.ค. ๖๓

ภำคเรียนที่ 2
(1 ธ.ค. 6๓ – ๙ เม.ย. 6๔)
ระยะเวลำที่ งบประมำณ
ดำเนินกำร
๒๕ ธ.ค. ๖๓
๔ ก.พ. ๖๔

๖,๐๐๐.๑๐,๐๐๐.-

ผู้รับผิดชอบ
ครู
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ

6. งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม)
งบประมำณ ๒๐,๐๐๐ บำท

๑ โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
ห้องเรียนภำษำอังกฤษ
๒ โครงกำรวันคริสต์มำส
๓ กิจกรรม English Camp

✓

๔,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น

รวม

เงินอื่นๆ

เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

ภำคเรียนที่ 2
(1 ธ.ค. 6๓ – ๙ เม.ย. 6๔)
งบประมำณ

เงินอุดหนุน

รวม

เงินอื่นๆ

เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

กิจกรรม

เงินอุดหนุน

ที่

ภำคเรียนที่ 1
(๑ ก.ค. 6๓ – 1๓ พ.ย. 6๓)
งบประมำณ

๔,๐๐๐.✓
✓

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐.๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.-

7. ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ - ๙ เมษำยน ๒๕๖๔
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 9. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลลัพธ์ (Outcomes)

ค่าเป้าหมาย
ระดับดี
ระดับดี

วิธีการประเมิน
สารวจ/สอบถาม
สารวจ/สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสารวจ/แบบสอบถาม
แบบสารวจ/แบบสอบถาม

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนโรงเรียนชลธำรวิทยำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษเพิ่มขึ้น
2. นักเรียนโรงเรียนชลธำรวิทยำมีควำมสนใจในกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษ
3. นักเรียนโรงเรียนชลธำรวิทยำเห็นควำมสำคัญของกำรใช้ภำษำอังกฤษ

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร
( นำยจักรกฤษณ์ อินตัน )

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงกำร
( นำงอมรศรี เพชรภู่ )
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

1 / ก.ค. /63
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงกำร

(นำงสำวชุลีภรณ์ ชูสุก)
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน
1 / ก.ค. /63

(นำยวุฒิชัย นวลแก้ว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวิทยำ
1 / ก.ค. /63

รายละเอียดการดาเนินการโครงการย่อยต่าง ๆ

รายละเอียดการดาเนินการโครงการ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนชลธารวิทยา
๑. โครงการปรับปรุงห้องเรียนภาษาอังกฤษ
 ดาเนินโครงการตามแผนที่วางไว้
 ดาเนินโครงการเร็วกว่าแผนที่วางไว้ เพราะ
 ดาเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ เพราะ
 ไม่ได้ดาเนินโครงการ เพราะ
๒. กิจกรรมวันคริสต์มาส
 ดาเนินโครงการตามแผนที่วางไว้
 ดาเนินโครงการเร็วกว่าแผนที่วางไว้ เพราะ
 ดาเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ เพราะ
 ไม่ได้ดาเนินโครงการ เพราะ
๓. กิจกรรม English Camp
 ดาเนินโครงการตามแผนที่วางไว้
 ดาเนินโครงการเร็วกว่าแผนที่วางไว้ เพราะ
 ดาเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ เพราะ
 ไม่ได้ดาเนินโครงการ เพราะ ในภาคเรียนที่ ๒ ได้มีการงดจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (On-Site) เป็น
เวลา ๑ เดือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และเมื่อเปิด
ภาคเรียนในระบบปกติแล้ว เหลือระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ทันในห้วงเวลาเปิดภาคเรียน
น้อยลง ประกอบกับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรวมจานวนทั้งนักเรียนและครูไว้ในสถานที่เดียวเป็นจานวนมาก
และเป็นเวลานาน ทาให้ยากต่อการควบคุมเพื่อการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ทางผู้รับผิดชอบจึง
เห็นสมควรในการงดจัดกิจกรรมดังกล่าว

การใช้งบประมาณ

การใช้งบประมาณ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนชลธารวิทยา
โครงการ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ
โครงการปรับปรุงห้องเรียนภาษาอังกฤษ
กิจกรรมวันคริสต์มาส
รวม

รายรับ
บาท สต.
๒๐,๐๐๐ .๒๐,๐๐๐ .-

รายจ่าย
บาท สต.
๑,๐๐๐ .๖,๐๘๕ .๗,๐๘๕ .-

คงเหลือ
หมาย
บาท สต. เหตุ
๒๐,๐๐๐ .๑๙,๐๐๐ .๑๒,๙๑๕ .๑๒,๙๑๕ .-

โครงการปรับปรุงห้องเรียนภาษาอังกฤษ

ประมวลภาพ

ประมวลภาพ
โครงการปรับปรุงห้องเรียนภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ได้ดาเนินการทาสีเพื่อเตรียมตกแต่งพื้นหลัง และได้นาโฟมบอร์ดที่มีข้อความ
ว่า “Today a reader, tomorrow a leader” ติดไว้ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนในการอ่านหนังสือหรือ
ข้อความต่าง ๆ

กิจกรรมวันคริสต์มาส

คาสั่งการแจกแจงงานของฝ่ายต่าง ๆ

กาหนดการจัดกิจกรรม

ผลการประกวดแข่งขัน

กิจกรรมการประกวดแข่งขัน เนื่องในวันคริสต์มาส
วันพุธ ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
โรงเรียนชลธารวิทยา
……………………………………………………………………………………………………………………………………
กิจกรรมออกแบบและประกวดชุดจากวัสดุรีไซเคิล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
รองชนะเลิศอันดับ ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

กิจกรรมออกแบบการ์ดเนื่องในวันคริสต์มาส
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ

เด็กหญิงรัตนาวดี

พวงคา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

รองชนะเลิศอันดับ ๑

เด็กหญิงพิไลวรรณ

กิ่งน้าฉ่า

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

รองชนะเลิศอันดับ ๒

เด็กหญิงมุกธิดา

ครุฑชนะพงศ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชมเชย

เด็กหญิงปิ่นประภา

เสือทอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เด็กหญิงวรรณนิดา

แก้วนุ่น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

สมพงษ์ทมิตร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ

นางสาวฐิติมา
รองชนะเลิศอันดับ ๑

นางสาวจันทมณี

แพทอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

รองชนะเลิศอันดับ ๒

นางสาวจาริญา

สุขนิรันดร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ชมเชย

นายนราธิป

มีภาค

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

นางสาวกัญญาณัฐ

เกตุแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม/ข้อเสนอแนะ

ผลการประเมิน
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจาปี ๒๕๖๓
วันพุธ ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ อาคารเรียน โรงเรียนชลธารวิทยา
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
รายการประเมิน
๑. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ให้ทราบก่อนจัดกิจกรรม
๒. ความตั้งใจของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม
๓. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
๔. ความสาเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
๕. ความพึงพอใจความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมแข่งขัน
๖. การแสดงของนักเรียน
รวม

ระดับความพึงพอใจ
๕
๔
๓
๒
๓๐ ๒๑.๖๗ ๔๑.๖๗ ๖.๖๖
๔๕ ๔๑.๖๗ ๑๓.๓๓ ๐
๘.๓๓ ๓๑.๖๗ ๔๖.๖๗ ๑๓.๓๓
๕๖.๖๗ ๓๖.๖๗ ๖.๖๗
๐
๑๕ ๔๖.๖๗ ๓๘.๓๓ ๐
๗๐
๓๐
๐
๐
๓๗.๕ ๔๑.๖๗ ๒๔.๔๕ ๓.๓๓

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก มากที่สุด ปานกลาง น้อย ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
๑. อยากให้มีเวลาในการจัดกิจกรรมมากกว่านี้

๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

ประมวลภาพ/แบบบันทึกกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันพุธ ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบ

คณะกรรมการผู้ตัดสินชุดรีไซเคิลและการ์ด

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันพุธ ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

การออกแบบชุดรีไซเคิลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

การออกแบบชุดรีไซเคิลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันพุธ ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

การออกแบบชุดรีไซเคิลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันพุธ ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

การออกแบบชุดรีไซเคิลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

การออกแบบชุดรีไซเคิลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันพุธ ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

การออกแบบชุดรีไซเคิลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

การออกแบบชุดรีไซเคิลของนักเรียนทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันพุธ ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

มอบรางวัลให้นักเรียนที่ออกแบบการ์ด

มอบรางวัลให้นักเรียนที่ออกแบบการ์ด

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันพุธ ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

มอบรางวัลการออกแบบชุดรีไซเคิล

ผู้อานวยการกล่าวปิดงาน

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ

เกณฑ์การตัดสินกิจกรรม

ข้อมูลการออกแบบชุดเนื่องในวันคริสต์มาสของแต่ละระดับชั้น
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ชุดซานต้า
ชุดแซนตี้
ซานต้า แอนตี้โควิด คริสต์มาส
แซนตี้ แอนตี้โควิด คริสต์มาส
ต้องการให้ทุกคน ป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19)
Santa: Duke of Yara
Santy: Duchess of Yara
ชุดแสดงถึงความรุ่งโรจน์แห่งตน ถูกออกแบบจากกระสอบปุ๋ย ซึ่งเชื่อมโยงกับวิถี
ชีวิตเกษตรกรรมของชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน และมีการนามุ้งมาใช้ ซึ่งหมายถึง การ
ครอบคลุม การคุ้มครอง เปรียบดั่งมีเทพหรือเทพีคอยคุ้มกันอยู่ และแผ่นซีดีแสดงถึง
การสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีออกไป เมื่อมี Duke ก็ย่อมมี Duchess คู่กัน เพื่อสะท้อนถึง
ความรักและเอื้ออาทรต่อกันต่อตัวเอง และคนรอบข้าง
King of Santa
Queen of Santy
ได้รับแรงบันดาลใจมากจากเทพนิยายเกี่ยวกับพระราชาและพระราชินี โดยทั้ง 2 จะ
มาสร้างความสุขให้แก่ทุกคนในสิ้นปีนี้ โดยชุดได้นาวัสดุต่าง ๆ จากสิ่งของที่เหลือใช้
มาประยุกต์เป็นชุดซานต้า
Thai Ban the Christmas
ชุดได้แรงบันดาลใจมาจากการดารงชีวิตของคนในชุมชน ที่มีการทาการเกษตรและ
การประมงแบบเลี้ยงชีพ มีการปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา และหาจับสัตว์น้าเพื่อเลี้ยง
ครอบครัว ชุดนี้จึงอยากแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ใช้ชีวิตเรียบง่าย มี
การพึ่ ง พาตนเอง หาเลี้ ย งชี พ อย่ า งพอเพี ย ง ตามแนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9
ซานต้าหลงป่า
แซนตี้หลงป่า
ซานต้ากับแซนตี้ไปแจกของขวัญ ระหว่างทางได้ชนกับหิ่งห้อย ของขวัญที่จะนาไป
แจก ตกลงไปในป่ า แซนต้ากับแซนตี้ ได้ล งไปหาของขวัญ ที่ตกลงไปในป่า หา
เท่าไหร่ก็หาไม่เจอ หาของขวัญจนหลงป่า
ซานต้ากระดาษลัง
แซนตี้ถุงขนม
แนวคิดหลักคือการ reduce และ reuse เพื่อต้องการสร้างคุณค่าจากสิ่งของเหลือ
ใช้ โดยนามาประดิษฐ์เป็นชุดซานต้า และแซนตี้ เพราะเราตระหนึกถึงความสาคัญ
ของการไม่ส ร้ างขยะให้ เป็นภาระของโลกเพิ่ม ไปจากปกติ และเป็นการสะท้ อ น
แนวคิดอีกอย่างที่ว่า “แตกต่างแต่กลมกลืน ” จากความหลากหลายของนักเรียน ที่
นาเสนอผ่านความหลากหลายของวัสดุที่นามาประดิษฐ์ เป็นชุดทั้งสองนี้ได้อย่างลง
ตัว

เกณฑ์การตัดสิน
การประกวดออกแบบและจัดแสดงชุดแต่งกายเนื่องในวันคริสต์มาส (Santa & Santy costumes)
เกณฑ์การตัดสิน (Criteria)
ความถูกต้อง

10 คะแนน
เลือกใช้โทนสีตรงตามเทศกาล
วันคริสต์มาสครบทุกสี (แดง
เขียว และขาว)

9 คะแนน
เลือกใช้โทนสีตรงตามเทศกาล
วันคริสต์มาสในบางสี

8 คะแนน
7 คะแนน
เลือกใช้โทนสีอื่นที่ไม่ตรงตาม
เลือกใช้โทนสีอื่นที่ไม่ตรงตาม
ความหมายและสัญลักษณ์ของ ความหมายและสัญลักษณ์ของ
วันคริสต์มาส แต่มีการประดับ
วันคริสต์มาส
ตกแต่งด้วยของประดับอื่น ๆ ที่
สามารถสื่อแทนได้
การเลือกใช้วัสดุเหลือใช้/วัสดุ เลือกใช้วัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุ เลือกใช้วัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุ เลือกใช้วัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุ
เลือกใช้วัสดุทั้งหมดเป็นวัสดุ
ธรรมชาติ
จากธรรมชาติทั้งหมด
จากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ มี จากธรรมชาติบางส่วน มีการใช้ สิ้นเปลือง ไม่มีการเลือกใช้วัสดุ
การใช้วัสดุสิ้นเปลืองเล็กน้อย
วัสดุสิ้นเปลืองบางส่วน
เหลือใช้หรือวัสดุจากธรรรมชาติ
ความหลากหลายของวัสดุที่ ใช้วัสดุเหลือใช้/วัสดุธรรมชาติมา ใช้วัสดุเหลือใช้/วัสดุธรรมชาติมา ใช้วัสดุเหลือใช้/วัสดุธรรมชาติมา ใช้วัสดุเหลือใช้/วัสดุธรรมชาติมา
นามาใช้
ออกแบบตั้งแต่ 3 ชนิดขึ้นไป
ออกแบบ 3 ชนิด
ออกแบบ รวม 2 ชนิด
ออกแบบ 1 ชนิด
ความคิดสร้างสรรค์
ออกแบบชุดโดดเด่น ไม่ซ้ากับ
ออกแบบชุดโดดเด่น รูปแบบ
รูปแบบชุดพบเห็นได้ทั่วไป ซ้า รูปแบบชุดพบเห็นได้ทั่วไป ซ้า
ห้องเรียนอื่น
คล้ายกับห้องเรียนอื่น แต่มี
กับห้องเรียนอื่น แต่มีจุดเด่น
กับห้องเรียนอื่น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว
เฉพาะตัวที่ไม่ปรากฎในชุดทั่วไป
การนาเสนอชุดผ่านผู้สวมใส่ ผู้สวมใส่มีท่าทีมั่นใจ สามารถสื่อ
ผู้สวมใส่มีท่าทีมั่นใจ แต่ไม่
ผู้สวมใส่มีท่าทีไม่มั่นใจในตัวเอง ผู้สวมใส่มีท่าทีเขินอาย ไม่มั่นใจ
ความหมายของชุดผ่านวิธีการ
สามารถสื่ออัตลักษณ์และ
แต่สามารถสื่อความหมาย
ในตัวเอง การนาเสนอชุดไม่ได้
นาเสนอที่เป็นเอกลักษณ์
ความหมายของชุดให้ผู้ชมได้
และอัตลักษณ์ของชุดให้ผู้ชม
สื่อความหมายใด ๆ ให้ผู้ชม
ซาบซึ้งได้
หมายเหตุ
1. ผลคะแนนสุทธิจะได้จากการนาคะแนนของคณะกรรมการแต่ละท่านมาเฉลี่ยรวมกัน
2. รางวัลแบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2
3. การตัดสินลาดับ ตัดสินจากคะแนนรวมของชุดซานต้าและแซนตี้รวมกัน
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายงานผลการดาเนินโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ประจาปีการศึกษา ๒๔๖๓ โรงเรียนชลธารวิทยา
๑. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ ๓ กิจกรรม
คื อ กิ จ กรรมแนะแนว กิ จ กรรมบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ต่ อ สั ง คมและกิ จ กรรมตามความถนัด และความสนใจ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตามข้อบังคับ
คณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้เขียนไว้ ในข้อ ๒๗๓
ว่า การเดินทางไกลและแรมคืน ให้ผู้กากับกลุ่มหรือผู้กากับลูกเสือ นาลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปี
หนึ่งไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่
ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติมและในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ สมศ.ตัวบ่งชี้พื้นฐานที่ ๒.๓ กล่าวถึงการ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของกิจกรรมลูกเสือไว้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือมีความสาคัญต่อผู้เรียน
มาก โรงเรียนชลธารวิทยาเล็งเห็นความสาคัญของกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมดังนั้นจึง จัดให้มีโครงการเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารีครบตามกระบวนการของหลักสูตร
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนได้บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
๒.๔ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันส่งเสริมปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
๒.๕ เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๓. เป้าหมายของตัวชี้วัดความสาเร็จ
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลูกเสือโรงเรียนชลธารวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ จานวน ๓๒ คน
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นาความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงใช้เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๔. สถานที่อยู่ค่ายพักแรม
โรงเรียนชลธารวิทยา
๕. ระยะเวลาดาเนินงาน
5 – 6 มีนำคม 2563
๖. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. ประชุมวางแผนจัดทาโครงการ
๓. แต่งตั้งกรรมการดาเนินงาน แจ้งให้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารีให้ทราบ
๔. ดาเนินการตามแผน
๕. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

๗. ปฏิทินปฏิบัติงาน
ระยะเวลำ

พ.ศ. ๒๕๖๓
ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

พ.ศ. ๒๕๖๔
มี.ค. เม.ย.

๑. เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
๒. ประชุมวำงแผนจัดทำโครงกำร
๓. แต่งตั้งกรรมกำรดำเนินงำน
๔. ดำเนินกำรตำมแผน
๕. ประเมินผล
๘. ทรัพยากรที่ใช้
๘.๑ บุคลากร
๘.๑.๑ ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
๘.๑.๒ ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมรอบกองไฟ
๘.๑.๓ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนชลธารวิทยาทุกคน
๘.๒ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐. บาท ได้จากเงินบารุงการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
๘.๒.๑ ค่าอาหาร ครู และ นักเรียน ๓๒ คน คนละ บาท
บาท
๘.๒.๒ ค่าฐานกิจกรรม
บาท
๘.๒.๓ ค่าน้ามันรถยนต์ คัน
บาท
๙. สรุปผลการดาเนินงาน
สรุป ผลการประเมินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนชลธาร
วิทยา มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ทั้งหมด จานวน ๓๒ คน จากทั้งหมด ๓๒ คน
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด

แบบสรุปความพึงพอใจในกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนชลธารวิทยา
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชลธารวิทยา
วันที่ ๕ - ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูล สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน ๕๑ คน เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ๕๑ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สรุปผลการประเมินได้ดังนี้
ที่

รายการประเมิน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

สถานที่ในการอยู่ค่ายพักแรม
การให้ความรู้ ความรับผิดชอบของคณะวิทยากร
การฝึกฝน ระเบียบวินัย และกระบวนการลูกเสือ
ความเหมาะสมเพียงพอของอาหาร อาหารว่าง
ความเหมาะสมเพียงพอของที่พัก ห้องน้า ห้องส้วม
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอยู่ค่ายพักแรม
ความสะดวกในการเดินทาง
การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ชุมชน ผู้ปกครอง
สรุป ค่าเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)

หมายเหตุ

๙๒.๐๓
๙๖.๑๐
๙๕.๐๘
๙๒.๒๐
๘๖.๙๕
๙๑.๑๙
๙๑.๐๒
๙๒.๐๒
๙๒.๐๘

จากตาราง ความพึงพอใจในกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมเข้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรีโรงเรียนชลธาร
วิทยา สรุปได้ ดังนี้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพอใจในเรื่อง การให้ความรู้ ความรับผิดชอบของคณะวิทยากรมากที่สุด
ลาดับรองลงมาคือ การฝึกฝน ระเบียบวินับ และกระบวนการลูกเสือ ส่วนระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ได้แก่ความเพียงพอของที่พัก ห้องน้า ห้องส้วม ซึ่งในแต่ละรายการจะมีผลการประเมินความพึงพอใจใน
ระดับที่ไม่ต่ากว่าระดับ ร้อยละ ๘๕ และความพอใจในภาพรวมของทุกกิจกรรมอยู่ในระดับร้อยละ ๙๒.๐๘
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม -ได้รับความรู้ดีมาก อยากให้จัดอีก ได้รับความร่วมมือดีมาก
-ได้รับความสนุกสนาน อยากให้มีกิจกรรมผจญภัยมากกว่านี้
-อยากให้จัดหลายวันกว่านี้ ต้องการฐานฝึกมากขึ้น
-อยากให้คณะวิทยากรชุดนี้มาอีก
-ลูกเสือยังขาดวินัย ผู้กากับควรเพิ่มความเข้มงวดฯ
๑๐. อภิปรายผล
โรงเรียนชลธารวิทยา มีลูกเสือ-เนตรนารีจานวน ๓๒ คน มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี จานวน ๓๒ คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน ๓๒ คน ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเข้าค่าย

ลูกเสือ-เนตรนารีครั้งนี้ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม เท่ากับ
๙๒.๐๘ ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
๑๑. ปัญหาอุปสรรค
ไม่มี
๑๒. ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน
( นายวีระพล มีศิริ )
ตาแหน่งพนักงานราชการ

ความคิดเห็นของผู้บริหาร
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)
(นายวุฒิชัย นวลแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนชลธารวิทยา

ภาคผนวก
 โครงการ / กิจกรรม
 คาสั่งโรงเรียนชลธารวิทยา ที่
 แบบสอบถาม
 ภาพประกอบ

/

โรงเรียนชลธารวิทยา
แผนงาน / โครงการ ประจาปีการศึกษา 2563
กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
โครงการ : เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 1.คุณภาพผู้เรียน
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : ๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ตัวบ่งชี้ที่ : ๑.๓.๑ นักเรียนยอมรับและปฎิบัติตำมระเบียบวินัยของสถำนศึกษำ
๑.๓.๒ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ปฎิบัติตำมกฎกติกำของสังคม
ผู้รับผิดชอบ : นายวีระพล มีศิริ
๑. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนไว้ ๓
กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตำมควำมถนัดและควำมสนใจ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี เป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตำมข้อบังคับ
คณะลูกเสือแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรปกครองหลักสูตรและวิชำพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้เขียนไว้ ในข้อ ๒๗๓
ว่ำ กำรเดินทำงไกลและแรมคืน ให้ผู้กำกับกลุ่มหรือผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือไปฝึกเดินทำงไกลและแรมคืนในปี
หนึ่งไม่น้อยกว่ำ ๑ ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่ำงน้อยหนึ่งคืน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีควำมอดทน อยู่
ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงำนร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิชำลูกเสือเพิ่มเติมและในกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกเพื่อประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำของ สมศ.ตัวบ่งชี้พื้นฐำนที่ ๒.๓ กล่ำวถึงกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของกิจกรรมลูกเสือไว้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำกิจกรรมลูกเสือมีควำมสำคัญต่อผู้เรียน
มำก โรงเรียนชลธำรวิทยำเล็งเห็นควำมสำคัญของกิจกรรมเข้ำค่ำยพักแรมดังนั้นจึง จัดให้มีโครงกำรเข้ำค่ำย
พักแรมลูกเสือ เพื่อให้เป็นไปตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนวิชำลูกเสือ – เนตรนำรีครบตำมกระบวนกำรของหลักสูตร
เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดควำมรักควำมสำมัคคีในหมู่คณะ
เพื่อให้นักเรียนได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันส่งเสริมปรับปรุงสภำพแวดล้อมให้ดีขึ้น
เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์

3. เป้าหมาย
เป้าหมาย
๓.๑ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
ลูกเสือโรงเรียนชลธำรวิทยำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ - ๓ จำนวน ๔๐ คน
๓.๒ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่นำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงใช้เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
๔. สถานที่อยู่ค่ายพักแรม
๕. ระยะเวลาดาเนินงาน
๖. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
๑. เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
๒. ประชุมวำงแผนจัดทำโครงกำร
๓. แต่งตั้งกรรมกำรดำเนินงำน แจ้งให้ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ และเนตรนำรีให้ทรำบ
๔. ดำเนินกำรตำมแผน
๕. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำร
๗. ปฏิทินปฏิบัติงาน
ระยะเวลำ
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
๖. เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
๗. ประชุมวำงแผนจัดทำโครงกำร
๘. แต่งตั้งกรรมกำรดำเนินงำน
๙. ดำเนินกำรตำมแผน
๑๐. ประเมินผล
๘. ทรัพยากรที่ต้องการ
๘.๑ บุคลำกร
๘.๑.๑ ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมเดินทำงไกลเข้ำค่ำยพักแรมของลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่
๘.๑.๒ ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมรอบกองไฟ
๘.๑.๓ ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่โรงเรียนชลธำรวิทยำทุกคน
๘.๒ งบประมำณ.2๐,๐๐๐. บำท ได้จำกเงินบำรุงกำรศึกษำ มีรำยละเอียดดังนี้
๘.๒.๑ ค่ำอำหำร และ ที่พักครู และ นักเรียน คน คนละ บำท
๘.๒.๒ ค่ำเดินทำง ( )
บำท
๘.๒.๓ ค่ำน้ำมันรถยนต์ คัน
บำท

บำท

๙. การประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีวัดผลและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัด
๑. จำนวนลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ที่ - สำรวจ
- แบบสำรวจ
เข้ำร่วมกิจกรรม
๒. นักเรียนได้ประสบกำรณ์ตรง - สังเกต
- แบบสังเกต
สภำพจริง และนำไปใช้ในชีวิต
- ตรวจสอบประเมินผลกำรเข้ำ - แบบประเมินผลกำรเข้ำร่วม
ชีวิตประจำวันได้
ร่วมกิจกรรม
กิจกรรม
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ นักเรียนทุกคนมีควำมรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี ครบตำมหลักสูตรที่กำหนด
๑๐.๒ นักเรียนทุกคนมีควำมรัก ควำมสำมัคคี เสียสละ และช่วยเหลือกิจกรรมกันมำกขึ้น
๑๐.๓ นักเรียนทุกคนสำมำรถนำควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
๑๐.๔ นักเรียนทุกคนมีกำรอนุรักษ์ หวงแหน สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติในท้องถิ่น

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร ลงชื่อ
(นำยวีระพล มีศิริ)
ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงกำร
(นำงสำวชุลีภรณ์ ชูสุก)
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน
1 / ก.ค. /63

ผู้เห็นชอบโครงกำร
(นำงอมรศรี เพชรภู่)
หัวหน้ำงำนวิชำกำร
1 / ก.ค. /63

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ
(นำยวุฒิชัย นวลแก้ว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวิทยำ
1 / ก.ค. /63

คำสั่งโรงเรียนชลธำรวิทยำ
ที่ 13 / ๒๕๖4
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรเข้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรี ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖3
*******************************************************************************************
ด้วยโรงเรียนชลธำรวิทยำได้กำหนดเข้ำค่ำยลูกเสือ -เนตรนำรี ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 ในวันที่
5-6 มีนำคม ๒๕๖4 ณ ค่ำยลูกเสือชั่วครำว โรงเรียนชลธำรวิทยำ ตำบลบ้ำนควน อำเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร เพื่อให้มีดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และเกิดผลดีกับโรงเรียนและรำชกำรโรงเรียนจึงแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ฝ่ายอานวยการ มีหน้ำที่ อำนวยควำมสะดวก ประสำนงำนและแก้ไขปัญหำที่จะเกิดขึ้นในกำร
ปฏิบัติงำน ประกอบด้วย
๑.๑ นำยวุฒิชัย นวลแก้ว
ประธำน
๑.๒ นำงอมรศรี เพชรภู่
กรรมกำร
๑.๓ นำงสำวไปรยำ สุทธิชน
กรรมกำร
1.4 นำยธนกำนต์ พละสกุล
กรรมกำร
๑.๔ นำยวีระพล มีศิริ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑.๕ นำยทวีศักดิ์ พรหมเรือง
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
2.ฝ่ายควบคุมดูแลลูกเสือ-เนตรนารี มีหน้ำที่ กำรตรวจค่ำย กำรเข้ำประจำฐำนต่ำงๆ ให้
คำแนะนำและให้คำปรึกษำ ตลอดกำรเข้ำค่ำย ประกอบด้วย
2.๑ เนตรนารี หมู่ ๑ - หมู่ ๓ ประกอบด้วย
๑.๑ นำงสำวพิมพ์ขวัญ คงอุป
หัวหน้ำ
๑.๒ นำงสำวชุลภี รณ์ ชูสุก
ผู้ช่วย
๑.๓ นำงสำววีรวรรณ จันทรำ
ผู้ช่วย
2.๒ ลูกเสือ หมู่ ๑ - หมู่ ๓ ประกอบด้วย
๒.๑ นำยธนกำนต์ พละสกุล
หัวหน้ำ
๒.๒ นำยอัครพล พะลัง
ผู้ช่วย
๒.๓ นำยทวีศักดิ์ พรหมเรือง
ผู้ช่วย
3. ฝ่ายถ่ายภาพกิจกรรม มีหน้ำที่ถ่ำยภำพตลอดกำรเข้ำค่ำย ประกอบด้วย
3.๑ นำยทวีศักดิ์ พรหมเรือง
หัวหน้ำ
3.๒ นำงสำวไปรยำ สุทธิชน
ผู้ช่วย
3.๓ นำงสำวชุลีภรณ์ ชูสุก
ผู้ช่วย
4. ฝ่ายพยาบาล มีหน้ำที่เตรียมยำสำมัญที่จำเป็นสำหรับกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น ประกอบด้วย

4.๑ นำงสำววีรวรรณ จันทรำ
หัวหน้ำ
4.๒ นำงสำวอันทิมำ กรุงไกรจักร
ผู้ช่วย
4.๓ นำยธนกำนต์ พละสกุล
ผู้ช่วย
4.4 นำยวีระพล มีศิริ
ผู้ช่วย
4.5 นำงสำวกำญจนำ หีตแก้ว
ผู้ช่วย
5. ฝ่ายสถานที่ มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถำนที่ในกำรเข้ำค่ำยลูกเสือ ประกอบด้วย
5.๑ นำยวีระพล มีศิริ
หัวหน้ำ
5.๒ นำยศุภกร แก้วยิ้ม
ผู้ช่วย
5.๓ นำยธนกำนต์ พละสกุล
ผู้ช่วย
5.๔ นำยทวีศักดิ์ พรหมเรือง
ผู้ช่วย
5.๕ นำยอัครพล พะลัง
ผู้ช่วย
5.๖ นำยประดิษฐ์ มิตรกุล
ผู้ช่วย
6.ฝ่ายอาหาร มีหน้ำที่ จัดทำอำหำร ให้ลูกเสือ-เนตรนำรี ๒ มื้อ ประกอบด้วย
6.๑ นำงสำวชุลภี รณ์ ชูสุก
หัวหน้ำ
6.๒ นำงสำววีรวรรณ จันทรำ
ผู้ช่วย
6.๓ นำยทวีศักดิ์ พรหมเรือง
ผู้ช่วย
6.๔ นำงสำวอรณี มูสิแก้ว
ผู้ช่วย
6.๕ นำงสำวสุภลักษณ์ ปำนน้อย
ผู้ช่วย
6.๖ นำงอริสรำ จันทร์อุรำเคน
ผู้ช่วย
6.7 นำงสำวสิตำนัน รอดอุนำ
ผู้ช่วย
7.ฝ่ายประจาฐาน มีหน้ำที่ประจำฐำน จัดกิจกรรมประจำฐำน ฐำนละ ๑๕ นำที ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 ประกอบด้วย
ฐานที่ 1 ฐำนอำพรำงตัว ประกอบด้วย
1.1 นำยอัครพล พะลัง
หัวหน้ำ
1.2 นำงสำววีรวรรณ จันทรำ
ผู้ช่วย
ฐานที่ 2 ฐำนทดสอบจิตใจ ประกอบด้วย
2.1 นำงสำวชุลภี รณ์ ชูสุก
หัวหน้ำ
2.2 นำงสำวสุภลักษณ์ ปำนน้อย
ผู้ช่วย
ฐานที่ 3 ฐำนสำมัคคีคือพลัง ประกอบด้วย
3.1 นำยทวีศักดิ์ พรหมเรือง
หัวหน้ำ
3.2 นำงสำวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม
ผู้ช่วย
ฐานที่ 4 ฐำนระเบียบแถว ประกอบด้วย
4.1 นำงสำวพิมพ์ขวัญ คงอุป
หัวหน้ำ
4.2 นำงสำวอมรณี มูสิแก้ว
ผู้ช่วย
4.3 นำงสำวกำญจำ หีตแก้ว
ผู้ช่วย
ฐานที่ 5 ฐำนเชือกเงื่อน ประกอบด้วย
5.1 นำงสำวไปรยำ สุทธิชน
หัวหน้ำ

5.2 นำยวีระพล มีศิริ
ฐานที่ 6 ฐำนนันทนำกำร ประกอบด้วย
6.1 นำงอมรศรี เพชรภู่
6.2 นำยศุภกร แก้วยิ้ม
6.3 นำยจักรกฤษณ์ อินตัน
6.4 นำยประดิษฐ์ มิตรกุล
ชุดที่ 2 ประกอบด้วย
ฐานที่ 1 ฐำนกำรปฐมพยำบำล ประกอบด้วย
1.1 นำงสำวอันทิมำ กรุงไกรจักร
1.2 นำงสำวสุภลักษณ์ ปำนน้อย
1.3 นำงสำวกำญจนำ หีตแก้ว
ฐานที่ 2 ฐำนกฎและคำปฏิญำณ ประกอบด้วย
2.1 นำยจักรกฤษณ์ อินตัน
2.2 นำยทวีศักดิ์ พรหมเรือง
ฐานที่ 3 ฐำนคำสั่งและสัญญำณ ประกอบด้วย
3.1 นำงสำวไปรยำ สุทธิชน
3.2 นำยอัครพล พะลัง
3.3 นำงสำวอรณี มูสิแก้ว
ฐานที่ 4 ฐำนแผนที่และทิศ ประกอบด้วย
4.1 นำงอมรศรี เพชรภู่
4.2 นำงสำวพิมพ์ขวัญ คงอุป
4.3 นำยศุภกร แก้วยิ้ม
ฐานที่ 5 ฐำนกำรทำเสำธง ประกอบด้วย
5.1 นำงสำวชุลภี รณ์ ชูสุก
5.2 นำยวีระพล มีศิริ
ฐานที่ 6 ฐำนยำเสพติด ประกอบด้วย
6.1 นำงสำววีรวรรณ จันทรำ
6.2 นำงสำวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม
6.3 นำยธนกำนต์ พละสกุล
ชุดที่ 3 ประกอบด้วย
ฐานที่ 1 ฐำนนักผจญภัย ประกอบด้วย
1.1 นำยจักรกฤษณ์ อินตัน
1.2 นำงสำวอรณี มูสิแก้ว
1.3 นำงสำวสุภลักษณ์ ปำนน้อย
1.4 นำยประดิษฐ์ มิตรกุล
ฐานที่ 2 ฐำนพิทักษ์ป่ำ ประกอบด้วย

ผู้ช่วย
หัวหน้ำ
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย

หัวหน้ำ
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
หัวหน้ำ
ผู้ชว่ ย
หัวหน้ำ
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
หัวหน้ำ
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
หัวหน้ำ
ผู้ชว่ ย
หัวหน้ำ
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย

หัวหน้ำ
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย

2.1 นำยทวีศักดิ์ พรหมเรือง
2.2 นำงสำวพิมพ์ขวัญ คงอุป
ฐานที่ 3 ฐำนศิลปะ ประกอบด้วย
3.1 นำยอัครพล พะลัง
3.2 นำงอมรศรี เพชรภู่
3.3 นำงสำวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม
ฐานที่ 4 ฐำนพัฒนำชุมชน ประกอบด้วย
4.1 นำงสำวชุลภี รณ์ ชูสุก
4.2 นำยศุภกร แก้วยิ้ม
ฐานที่ 5 ฐำนประกอบอำหำร ประกอบด้วย
5.1 นำงสำวอันทิมำ กรุงไกรจักร
5.2 นำยวีระพล มีศิริ
5.3 นำงสำวกำญจนำ หีตแก้ว
ฐานที่ 6 ฐำนจรำจร ประกอบด้วย
6.1 นำยธนกำนต์ พละสกุล
6.2 นำงสำวไปรยำ สุทธิชน
6.3 นำงสำววีรวรรณ จันทรำ

หัวหน้ำ
ผู้ชว่ ย
หัวหน้ำ
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
หัวหน้ำ
ผู้ชว่ ย
หัวหน้ำ
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
หัวหน้ำ
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย

8. ฝ่ายรายงานผล มีหน้ำที่รำยงำนผล สรุปผล ประเมินผล กำรเข้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรี
ประกอบด้วย
8.๑นำยวีระพล มีศิริ
หัวหน้ำ
8.๒ นำงสำวไปรยำ สุทธิชน
ผู้ช่วย
8.๓ นำงสำวสิตำนัน รอดอุนำ
ผูช้ ่วย
ขอให้ผู้ที่ได้มอบหมำยตำมคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖4

(นำยวุฒิชัย นวลแก้ว)
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวิทยำ

ภาพกิจกรรม

นายวุฒิชัย นวลแก้ว กล่าวเปิดการเข้าค่ายพักแรม และให้โอวาท

เตรียมเปิดประชุมกอง

เปิดประชุมกองลูกเสือ
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ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม

ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม

ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม

ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม

ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม

ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม

ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม

ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม

ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม

ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม

ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม

ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม

ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม

