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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรี ย นพระแสงวิ ท ยาได้ น้ อ มน าพระบรมราชโยบาย รั ช กาลที่ 10 น ากรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มาใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา 2564 และแผนผังเชื่อมโยงสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
พระบรมราชโยบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4
ด้าน
1.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. มีพื้นฐานที่มั่นคง – มีคุณธรรม
3. มีงานทา – มีอาชีพ
4. เป็นพลเมืองดี
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1. ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
2. ยึดมั่นในศาสนา
3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
4. มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม
1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ/ ชั่ว - ดี
2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3. มีงานทา – มีอาชีพ
1. การเลี้ยงดูแลหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ
เยาวชนรักงาน สู้งาน ทาจนงานสาเร็จ
2. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทางานเป็น
และมีงานทาในที่สุด
3. ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทา จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว
4. เป็นพลเมืองดี
1.การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
2. ครอบครัว– สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทาหน้า ที่
เป็นพลเมืองดี
3. การเป็นพลเมืองที่ดีคือ “เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา” เช่นงานอาสาสมัคร
งานบาเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทาด้วยความมีน้าใจและความเอื้ออาทร
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1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติไ ด้ดาเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกาหนดวิสั ย ทั ศ น์
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้าหมาย
1. ความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอก ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศมี ค วามมั่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย มี ส ถาบั น ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษั ต ริ ย์ ที่ เ ข้ ม แข็ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางและที่ ยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจของประชาชน ระบบ
การเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่นาไป สู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล
1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ
ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
1.4 ประชาชนมี ค วามมั่ น คงในชี วิ ต มี ง านและรายได้ ที่ มั่ น คงพอเพี ย งกั บ การ
ดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง อนาคต และเป็นจุดสาคัญ ของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทาธุรกิจ มี
บทบาทสาคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า
อย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้า งการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุน
มนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. ความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิน
พอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่ง แวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของ
ระบบนิเวศน์
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3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสัง คม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสัง คมยึด ถือและปฏิ บัติ ตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
2. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม
3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ
4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ ชุม ชน พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2.2 การลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ในด้ า นการขนส่ ง ด้ า น
พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3.1 การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต ให้ ส นั บ สนุ น การ
เจริญเติบโตของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า
เทียม และทั่วถึง
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3.3 การปลู ก ฝั ง ระเบี ย บวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มที่ พึ ง
ประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4.1 การสร้ า งความมั่ น คงและการลดความเหลื่ อ มล้ าทางด้ า น
เศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5.1 การจั ด ระบบอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละป้ อ งกั น การท า ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มี
ขนาดเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม
และเป็นสากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การเสริ ม สร้ า งและพั ฒนาศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกาย และ
ใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับ การพัฒนา
คนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม
ส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐาน
ของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน
และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสาคัญ ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสัง คม ให้ความสาคัญ กับ การ
ดาเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ ทั่วถึ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้ านการศึกษาและ สาธารณสุ ข
รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดาเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ ขับเคลื่อน
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่ง เน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทัก ษะแรงงานและการใช้
นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูง ขึ้น และการสร้างโอกาส ทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือ ที่
เชื่อมโยง การเพิ่มผลิตภาพสาหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้ สูง อายุ
อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสัง คม การ
พัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัย การ
ผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่
และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้า
3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็น ท้าทายที่
ต้องเร่งดาเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร ธรรมชาติ
และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่ อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น
ต้องเร่ง เตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
ให้ความสาคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
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ประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บน
พื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัย
คุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ
20 ปีข้างหน้า
5. ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 การบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป็ นช่วงเวลาสาคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสาเร็จ
บรรลุเป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม
และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่ง ภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง
ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579
6. ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 7 การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์ มุ่ ง เน้ น การขยายขี ด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและใน
อาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่า ยเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพั ฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่าง ๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การดาเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การ
พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการใน
สาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทาธุรกิจในต่างประเทศ
7 . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 8 ก า ร พั ฒ น า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เ ท ค โ น โ ล ยี วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม
ให้ความสาคัญกับการใช้องค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์อ ย่างเข้ม ข้นทั้ง ในภาคธุรกิ จ ภาครัฐ และภาคประชาสัง คม รวมทั้ง ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออานวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว
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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ๔๖๑ หมู่ที่ ๑
ตาบลอิปัน อาเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร o๗๗ - ๓๖๙๑๒๑ โทรสาร o๗๗ - ๓๖๙o๘๘ website
www.psv.ac.th โรงเรียนพระแสงวิทยา มีประวัติการก่อตั้ง ดังนี้
พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้ รั บ อนุ มั ติ ก รมสามั ญ ศึ ก ษาให้ เ ปิ ด สอนระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น โดยใช้ ศ าลา
การเปรียญของวัดย่านดินแดง เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว
พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียน
๒๑๖ จานวน ๔ ห้องเรียน ในบริเวณที่ดินปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๑๙ กระทรวงศึกษาธิการ ยุบโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สัง กัดกรมสามัญ ศึก ษา
รวมกับโรงเรียนพระแสงวิทยา ตามโครงการยุบรวมและโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาตาบล
พ.ศ.๒๕๒๔ กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน ๒ ห้องเรียน
พ.ศ. ๒๕๒๙ โรงพยาบาลพระแสงขอแลกที่ดินเดิมของโรงเรียนพระแสงวิทยาเพื่อขยายโรงพยาบาล
โดยสภาตาบลสินปุน ได้อนุมัติที่ดินสาธารณประโยชน์หมู่ที่ ๔ ตาบลสินปุน อาเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี เนื้อที่ ๓o ไร่ ให้กับโรงเรียนเพื่อทาเป็นแปลงเกษตร
ปัจจุบัน โรงเรียนพระแสงวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี-ชุมพร
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภายในพื้นที่จานวน 45 ไร่ และมีเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนครอบคลุม ๖ ตาบล
ได้แก่ ตาบลอิปัน, ตาบลไทรขึง, ตาบลสาคู, ตาบลสินเจริญ, ตาบลสินปุน และตาบลไทรโสภา
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ข้อมูลผู้บริหาร (ทาเนียบผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน)
1) นายคล้าย พุ่มน้อย
ครูใหญ่
2) นายเดโช นาคทองคง
อาจารย์ใหญ่
3) นายสาธร ลิกขะไชย
ผู้อานวยการ
4) นายเดโช นาคทองคง
ผู้อานวยการ
5) นายสุวัฒน์ ใจสมุทร
ผู้อานวยการ
6) นายวชิร ศรเกษตริน
ผู้อานวยการ
7) นางนตวรรณ ทับเวช
ผู้อานวยการ
8) นายสุรชาติ รัตตานุกูล
ผู้อานวยการ
9) นายเชษฐ สาลีพันธ์
ผู้อานวยการ
10) นายวัชรินทร์ เพชรเมือง ผู้อานวยการ
11) นางสาวอัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อานวยการ
12) นายนภศูล ตุลยกูล
ผู้อานวยการ

พ.ศ. 2515 – 2521
พ.ศ. 2521 – 2528
พ.ศ. 2528 – 2531
พ.ศ. 2531 – 2535
พ.ศ. 2535 – 2541
พ.ศ. 2541 – 2541
พ.ศ. 2541 – 2553
พ.ศ. 2553 – 2557
พ.ศ. 2557 – 2559
พ.ศ. 2559 – 2562
พ.ศ. 2562 – 2563
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อ พ.ส.ว. มีเปลวเทียน ๑๕ รัศมี อยู่บนหลังคาทรงไทย
ข้างใต้มีคติธรรม ธมฺม จารี สุข เสติ มีความหมายว่า ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข
คติธรรมของโรงเรียน

ธมฺม จารี สุข เสติ ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข

พระพุทธรูป

พระศรีศากยะ ทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑล สุทรรศน์

เพลงประจาโรงเรียน

มาร์ชพระแสงวิทยา

คาขวัญประจาโรงเรียน

ประพฤติดี มีวิชา กีฬาเด่น เน้นอาชีพ

สีประจาโรงเรียน

เทา – แดง
สีเทา หมายถึง
ความคิดหรือสติปัญญา
สีแดง หมายถึง
ความกล้าหาญ
มารยาทดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
มีความรู้ คู่คุณธรรม

อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
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โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนพระแสงวิทยา
ปีการศึกษา 2564
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารวิชาการ
1. การวางแผนอัตรากาลัง
1.การพัฒนาหรือการดาเนินการ
2. การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครู
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
และบุคลากรทางการศึกษา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ
4. การเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น การ
3. การจัดการเรียนการสอนใน
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
สถานศึกษา
ศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรของ
5. การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อน
สถานศึกษา
เงินเดือน
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
6. การลาทุกประเภท
6. การวัดผล ประเมินผล และ
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
8. การดาเนินการทางวินัยและการ
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ลงโทษ
การศึกษาในสถานศึกษา
9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออก
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มแี หล่ง
จากราชการไว้ก่อน
เรียนรู้
10. การรายงานการดาเนินการทางวินัย
9. การนิเทศการศึกษา
และการลงโทษ
10. งานแนะแนว
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
11. การพัฒนาระบบประกัน
12. การออกจากราชการ
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
13. การจัดระบบและการจัดทา
การศึกษา
ทะเบียนประวัติ
12. การส่งเสริมชุมชนให้มคี วาม
14. การจัดทาบัญชีรายชื่อและให้
เข้มแข็งทางวิชาการ
ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ
13. การประสานความร่วมมือใน
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
15. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ
และองค์กรอื่น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
1.4 การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
ศึกษา
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
16. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงานสถานประกอบการ และ
17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
สภาพชุ
สถาบัน. อืข้่นอทีมู่จัดลการศึ
กษา มชนโด
จรรยาบรรณวิชาชีพ
15. การจั2.
ดทาระเบี
ข้อมูลยบและแนว
สภาพชุมชนโดยรวม
18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
จริยธรรมสาหรับข้าราชการครูและ
สถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
19. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับ
เพื่อใช้ในสถานศึกษา
ใบอนุญาต
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
20. การพัฒนาข้าราชการครูและ
เพื่อการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา การดาเนินการ
๑๘. งานรับนักเรียน
ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้
19. การประสานการจัดการศึกษา
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ในระบบ นอกระบบและตาม
21. งานสานักผู้อานวยการ
อัธยาศัย
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กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
1.การจัดทาแผนงานและงบประมาณ
2.การจัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน
ตามที่ได้รับจัดสรร
3.การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
4.การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
5.การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
6.การตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช้งบประมาณ
7. การตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อ
การศึกษา
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
11. การวางแผนพัสดุ
12. การกาหนดรูปแบบรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินแผนงานและ
งบประมาณ
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหา
พัสดุ
14. การจัดหาพัสดุ
15. การควบคุมดูแล บารุงรักษาและ
จาหน่ายพัสดุ
16. การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน
17. การเบิกเงินจากคลัง
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การจ่ายเงิน
19. การนาเงินส่งคลัง
20. การจัดทาบัญชีการเงิน
21. การจัดทารายงานทางการเงินและ
งบการเงิน
22. การจัดทาหรือจัดหาแบบพิมพ์
บัญชี ทะเบียน และรายงาน

กลุ่มบริหารทั่วไป
1. การพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
2. การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายการศึกษา
3. การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนา
นโยบายและแผน
5. การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร
6. การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
7. งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
8. การดาเนินงานธุรการ
9. การดูแลอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม
10. การจัดทาสามะโน
ผู้เรียน
11. การระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
12. การทัศนศึกษา
13. งานกิจการนักเรียน
14. การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา
15. การส่งเสริม สนับสนุน
และประสานการจัด
การศึกษาของบุคคล ชุมชน
องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษา
16. งานประสานราชการ
กับส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น
17. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
18. การจัดระบบการ
ควบคุมภายในหน่วยงาน
19. แนวทางการจัด
กิจกรรมเพือ่ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลงโทษนักเรียน

อาเภอพระแสง ได้รับอารยธรรมก่อนสมัยประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ มีพื้นที่อาณาเขต
กว้างใหญ่อยู่ในเขตการปกครองของอาณาจักรไชยา เมืองนครศรีธรรมราช มณฑลนครศรีธรรมราช มณฑล
ชุมพร มณฑลสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามลาดับ
อาเภอพระแสงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด
มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศ
เหนือ ติดต่อกับอาเภอเคียนซา , ทิศตะวันออก ติ ดต่อกับอาเภอเวียงสระ และอาเภอถ้าพรรณรา ( จังหวัด
นครศรีธรรมราช ) , ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอชัยบุรี อาเภอทุ่งใหญ่ ( จังหวัดนครศรีธรรมราช ) และ อาเภอเขา
พนม ( จัง หวัดกระบี่ ) และ ทิศตะวันตกติดต่อกับอาเภอพนม และ อาเภอปลายพระยา ( จัง หวัดกระบี่ )
อาเภอพระแสงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๗ ตาบล ๗๔ หมู่บ้าน
หมายเลข

ชื่อตาบล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

อิปัน
สินปุน
บางสวรรค์
ไทรขึง
สินเจริญ
ไทรโสภา
สาคู

จานวน
หมู่บ้าน
๑๒
๑๐
๑๔
๑๓
๑๐
๘
๗

การประกอบอาชีพ
ผู้ปกครองที่ส่งนักเรียนมาเข้าเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้างกรีดยางและ
รับจ้างทั่วไป ซึ่งรายได้ไม่แน่นอน นอกจากนี้ยังพบว่าบางส่วนมีสภาพครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง ทาให้ขาด
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดช่องว่างทางสังคม ซึ่งส่งผลให้เยาวชนที่อยู่ภายใต้สภาพสังคมดังกล่าวขาด
ความตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษา ทาให้ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีและไม่มีความมั่นคงใน
ชีวิต ผู้ปกครองส่วนใหญ่ใช้เวลาในการประกอบอาชีพ ทาให้ไม่ค่อยมีเวลาในการดูแล อบรม เอาใจใส่บุตร
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หลาน โดยเฉพาะการรับ - ส่ง นักเรียนมาโรงเรียน ผู้ปกครองบางคนจึง เลือกที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนที่มีรถบริการรับ - ส่ง นอกจากนี้ ปัญหาครอบครัวแตกแยกทาให้นักเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนในด้าน
ต่าง ๆ
โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โอกาส
ชุมชนโดยรอบโรงเรียนส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจพอใช้ เนื่องจากมีอาชีพเกษตรกรรมท าสวน
ยางพาราและสวนปาล์มน้ามัน ซึ่งปัจจุบันราคายางพาราตกต่า แต่ผู้ปกครองเห็นความสาคัญของการศึกษาจึง
พร้อมกันสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาตลอด และเนื่องจากท้องถิ่นนี้เป็นชุมชนเก่าแก่มีคนมาตั้ง
หลักแหล่งยาวนาน ซึ่งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านศิลปะการแสดงพื้นเมือง ด้านการนวดแผนโบราณ และอื่นๆ
รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ข้อจากัด
ในชุมชนมีคนส่วนหนึ่งอพยพเข้ามาใช้แรงงงาน ย้ายที่ทามาหากินบ่อย ทาให้เด็กนัก เรียนไม่สามารถ
เรียนอย่างต่อเนื่อง มีปัญหาต่อคุณภาพการเรียนการสอนในภาพรวม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แม้จะ
มีเครื่องอานวยความสะดวก และใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตของผู้คนได้มากมายหลายด้าน แต่ในบางมิติก็มีผลต่อ
พฤติกรรมของเยาวชนในวัยเรียนอยู่เป็นจานวนมาก ถ้าเข้าถึง เทคโนโลยีในทางที่ไม่เหมาะสมดังกรณี เด็กติด
เกม และอินเตอร์เน็ตที่แสวงหาประโยชน์ของเอกชนภายนอกโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
1) จานวนนักเรียน จาแนกตามระดับชั้นปี (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
ช่วงชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
๑๕๗
๒๐๔

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๑๕๗

๒๐๓

๒๖๐

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๔๔

๑๙๒

๓๓๖

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๔๕๘

๕๙๙

๑๐๕๗

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

๘๒

๑๖๒

๒๔๔

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

๘๕

๑๕๘

๒๔๓

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

๕๑

๑๔๓

๑๙๔

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๒๑๘

๓๖๓

๖๘๑

รวมทั้งสิ้น

๖๗๖

๑๐๖๒

๑๗๓๘

2) จานวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย) 40 : 1
3) อัตราครู : ต่อนักเรียน เท่ากับ 20 : 1
5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
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รวม (คน)
๓๖๑

ผลการสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562-2563
ผลการสอบ
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ปีการศึกษา
2562

ปีการศึกษา
2563

ปีการศึกษา
2562

ปีการศึกษา
2563

ภาษาไทย

๖๕.๒๘

๕๓.๔๘

๕๔.๒๙

๕๑.๑๙

ภาษาอังกฤษ

๓๑.๙๙

๒๖.๗๗

๓๔.๓๘

๓๑.๑๑

คณิตศาสตร์

๒๖.๑๐

๒๒.๘๒

๒๕.๔๖

๒๔.๔๗

วิทยาศาสตร์

๓๓.๑๐

๒๙.๗๓

๒๙.๘๙

๓๑.๔๕

เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ

๓๙.๑๒

๓๓.๒๐

๓๖.๐๑

๓๔.๕๖

รายวิชา

ผลการสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562-2563
ผลการสอบ
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ปีการศึกษา
2562

ปีการศึกษา
2563

ปีการศึกษา
2562

ปีการศึกษา

ภาษาไทย

๔๑.๙๔

๔๓.๓๕

๔๔.๓๖

๔๖.๔๐

สังคมศึกษาฯ

๓๔.๓๐

๓๖.๐๕

๓๕.๙๓

๓๖.๘๗

ภาษาอังกฤษ

๒๓.๓๓

๒๐.๗๐

๒๙.๙๔

๒๕.๕๖

คณิตศาสตร์

๒๐.๔๘

๑๘.๒๓

๒๖.๐๔

๒๑.๒๘

วิทยาศาสตร์

๒๙.๗๘

๒๖.๓๑

๓๒.๖๘

๒๘.๖๕

เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ

๒๙.๙๗

๒๘.๙๓

๓๓.๗๙

๓๑.๗๕

รายวิชา
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2563

ข้อมูลบุคลากร
จานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จาแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
เพศ
ระดับวุฒิการศึกษาสูงสุด
จานวน
ต่ากว่า
ประเภทบุคลากร
ปริญญา ปริญญา ปริญญา
(คน)
ชาย หญิง
ปริญญา
เอก
โท
ตรี
ตรี
1.ฝ่ายบริหาร
4
1
3
4
0
1.1 ผู้อานวยการ
1
1
1
1.2 รองผู้อานวยการ
3
3
3
2. ฝ่ายปฏิบัติการสอน
83
20
63
0
23
61
0
2.1 ภาษาไทย
7
0
7
3
4
2.2 คณิตศาสตร์
13
2
11
5
8
2.3 วิทยาศาสตร์ ฯ
18
3
15
8
10
2.4 สังคมศึกษา
13
4
9
3
10
2.5 สุขศึกษาและพล
5
4
1
5
ศึกษา
2.6 ศิลปะ
4
0
4
4
2.7 การงานอาชีพ
5
2
3
1
5
2.8 ภาษาต่างประเทศ
10
1
9
1
9
2.9 แนะแนว
2
1
1
2
2.10 พนักงานราชการ
3
1
2
3
2.11 ครูอัตราจ้าง
3
2
1
3
รวมฝ่ายบริหารและฝ่าย
87
21
66
0
27
61
0
ปฏิบัติการสอน
๓. ลูกจ้างประจา
2
1
1
0
0
0
2
๔. ลูกจ้างชั่วคราว
11
6
5
0
0
4
7
รวมทั้งหมด
83
20
63
0
23
61
0
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จานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (จาแนกตามวิทยฐานะ)
จาแนกตามวิทยฐานะ
ที่ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ จานวน ครูช่วย ครูผู้ช่วย ครู ชานาญ ชานาญการ
ราชการ
คศ.1 การ
พิเศษ
0
1 ผู้อานวยการ
1
0
0
1
0
2 รองผู้อานวยการ
3
0
2
1
1
3 ภาษาไทย
7
4
1
1
0
4 คณิตศาสตร์
13
1
6
2
4
0
5 วิทยาศาสตร์ ฯ
18
4
6
5
3
0
1
6 สังคมศึกษา
13
8
2
2
0
7 สุขศึกษาและพล
1
5
2
0
2
0
ศึกษา
0
8 ศิลปะ
4
3
1
0
0
2
9 การงานอาชีพ
5
2
0
1
0
3
10 ภาษาต่างประเทศ
10
5
1
1
0
0
๑๑ แนะแนว
2
1
0
1
0
รวม
81
13
37 14
17
0

เชี่ยว
ชาญ
1
3
7
13
18
13

รวม

5
4
5
10
2
81

ข้อมูลอาคารสถานที่
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่ออาคาร
อาคารเรียนแบบ 216 ก
อาคารเรียนแบบ 216 ค
อาคารเรียนแบบ 318 ล/30 พิเศษ
อาคาร สปช.2/28
หอประชุม 1 แบบ 005
หอประชุม 2 แบบ 100/27
อาคารโรงฝึกงาน (คลส.1)
อาคารชั่วคราว (คอมพิวเตอร์)
สนามบาสเก็ตบอล ขนาด18x31 เมตร
สนามฟุตบอล
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จานวน(หลัง)
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
1. ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ห้องสมุด
3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา
4. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
5. ห้อง ICT
6. ห้องแนะแนว
7. ห้องนาฎศิลป์
8. ห้องโสตทัศนศึกษา
9. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
10.ห้องศิลปะ
11.ห้องภาษาไทย
12.ห้องปฏิบัติการสุขศึกษาและพละศึกษา
13. ห้องเรียนคุณภาพ

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
1.บริษัทปาล์มน้ามันแสงศิริ/SPO
2. โรงพยาบาลพระแสง
3. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสะ
4. วัดย่านดินแดง
5. วัดบางหยด
6. วัดควนคลัง
7. วัดสวนป่า
8. อนุสรณ์สถานแทรกเตอร์พระราชทาน
9. แปลงเพาะพันธุ์ไม้สวนนายหนึ่ง
10. สวนปาล์มนายบุญนา ธนารักษ์
11.ร้านดาการเกษตร

14

สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ
โรงเรียนพระแสงวิทยาได้รับการประเมินภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ( องค์การมหาชน ) ( สมศ. ) เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้รับผลการประเมิน
น้ า ห นั ก คะแนน ร ะ ดั บ
มาตรฐานตัวบ่งชี้
คะแนน ที่ได้
คุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๑๐.๐๐ ๙.๖๒
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๑๐.๐๐ ๙.๒๑
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๑๐.๐๐ ๙.๑๓
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
๑๐.๐๐ ๘.๙๔
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
๒๐.๐๐ ๘.๐๔
พอใช้
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์
๕.๐๐
๔.๐๐
ดี
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
๕.๐๐
๔.๐๐
ดี
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
๕.๐๐
๔.๐๐
ดี
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
๕.๐๐
๔.๘๐
ดีมาก
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
๕.๐๐
๕.๐๐
ดีมาก
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
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น้ า ห นั ก
คะแนน
มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
๑๐.๐๐
เป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
๕.๐๐
สถานศึกษาและต้นสังกัด
รวมคะแนนทั้งหมด
๑๐๐.๐๐
มาตรฐานตัวบ่งชี้

คะแนน
ที่ได้

ร ะ ดั บ
คุณภาพ

๙.๐๐

ดีมาก

๔.๗๘

ดีมาก

๘๐.๕๒

ดี

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป
 ใช่  ไม่ใช่
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้  ใช่  ไม่ใช่
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จุดเด่น/โอกาสที่ทาให้มีคุณภาพ
เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้ง
รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดี
ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่น
ทั้ง ในและนอกสถานศึกษา คิ ดเป็น ทาเป็น มีความสามารถด้านการคิด มีความสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง มีการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทสถานศึกษา
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสามารถบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาสถานศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคั ญ จัดการเรียนการสอนโดยกาหนดเป้าหมายทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เป็ น รายบุ ค คล แล้ ว น าข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการวางแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ท้ า ทาย
ความสามารถของผู้เรียน
สถานศึกษามีการวางระบบประกันคุณภาพภายในได้รับการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานต้น
สังกัดผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๓ ปีที่ผ่านมา มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องทุกปี
ประชากรในชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ ดี ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรม
ทาสวนยาง ผู้ปกครองเห็นความสาคัญทางการศึกษา และช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาทุกด้าน
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุข
ศึกษาและพลานามัยและภาษาต่างประเทศ ยังต้องปรับปรุงพัฒนา รวมทั้งการกาหนดแผนปฏิบัติงานที่ระบุ
เป้าหมายและกลยุทธ์ยังไม่สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน/ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่สะท้อนจุดเน้นและจุดเด่นที่
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
การพั ฒ นาหรื อ การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม ชุ ม ชนให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ทางวิ ช าการ
ยังไม่ชัดเจน รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษายังมีบทบาทน้อยในการพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา
ครู ด าเนิ น การยั ง ไม่ ชั ด เจนเกี่ ย วการออกแบบการเรี ย นรู้ แ ละจั ด การเรี ย นรู้ จั ด เตรี ย มและ
ใช้สื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสม การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ห ลากหลาย การวิเคราะห์
ผลการประเมินผลและนามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้ เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
การจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานวิชาการยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมใช้
ประชาชนบางส่วนใช้แรงงานโดยการกรีดยางพาราและย้ายที่ทากินบ่อยทาให้ผู้เรียนต้องย้ายตาม
ผู้ปกครอง ซึ่งการเรียนไม่ต่อเนื่อง
ประเภท / ชื่อผู้
ระดับ/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบ
ได้รับรางวัล
สถานศึกษา
โรงเรี ย นพระแสง ผ่ า นการประเมิ นโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ส านั ก งานคณะกรรมการ การศึ ก ษา
วิทยา
ระดับ ScQA
ขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ส านั ก งานคณะกรรมการ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
เป็ น สถานที่ ส่ ง เสริ ม โครงการคั ด เลื อ ก กระทรวงวัฒนธรรม
เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย
ผ่ า นการคั ด เลื อ กผลงานด้ า นนวั ต กรรม ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
โครงการ 1 โรงเรี ย น 1 นวั ต กรรมของ มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย พัฒนาต่อเนื่ อง ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
3 ปี ปีการศึกษา 2560-2562 จากการ มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้บริหาร
นายนภศูล ตุลยกุล ส่ ง เสริ ม ครู ไ ด้ ร างวั ล ระดั บ เหรี ย ญเงิ น ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประเภทนวั ต กรรมด้ า นการการจั ด การ มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตามผลการจั ด การ
เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคมและสิ่งแวดล้อม
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ครู
นายภูวนาถ ลาดทุ่ง

นางสาวชาลินี สุทธิเดช

นางจรรยาวดี คาตา
นางสาวโศรดา ธนากันต์

- ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย นได้ ร างวั ล ชนะเลิ ศ
เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจาปี
พ.ศ. 2563
-เกี ย รติ บั ต ร รางวั ล มู ล นิ ธิ ค รู ดี ข อง
แผ่นดิน ประจาปี 2564
- เกี ย รติ บั ต ร รางวั ล มู ล นิ ธิ ค รู ดี ข อง
แผ่นดิน ประจาปี 2564
- เกียรติบัตร รางวัลเหรียญทอง ประเภท
นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน
เรื่ อ ง การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์
ผ่านเว็บด้วยโปรแกรม Google site ตาม
แนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ เรื่อง การ
ใช้ภาพอินโฟกราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6
-เกี ย รติ บั ต ร รางวั ล มู ล นิ ธิ ค รู ดี ข อง
แผ่นดิน ประจาปี 2564
-ครูดีไม่มีอบายมุข
- เกี ย รติ บั ต ร รางวั ล มู ล นิ ธิ ค รู ดี ข อง
แผ่นดิน ประจาปี 2564

- กรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
- มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
- มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
- ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาสุ
ราษฎร์ธานี ชุมพร

- มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
- สานักงานคณะกรรม การ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

นางสาวศิริพร เมืองราช

- เกี ย รติ บั ต ร รางวั ล มู ล นิ ธิ ค รู ดี ข อง -มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
แผ่นดิน ประจาปี 2564

นางสาวลัดดาวรรณ เทพบุรี

-เกี ย รติ บั ต ร รางวั ล มู ล นิ ธิ ค รู ดี ข อง -มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
แผ่นดิน ประจาปี 2564

นางสาวดวงพร รักเกาะรุ้ง

-ครูดีไม่มีอบายมุข

-คณะกรรมการ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน

นายจักรพงศ์ กาลาสี

รางวัลเชิดชูเกียรติ “สุวรรณหงส์ทองคา”
สาขาอนุ รั ก ษ์ สื บ สานด้ า นการศึ ก ษา
ศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ในวั น อนุ รั ก ษ์
มรดกไทย
รางวัลเชิดชูเกียรติ “สุวรรณหงส์ทองคา”
สาขาอนุ รั ก ษ์ สื บ สานด้ า นการศึ ก ษา
ศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ในวั น อนุ รั ก ษ์
มรดกไทย

-ส ภ า วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย
อาเซียน

นายวรกฤษณ์ พงษ์พะกิจ
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-ส ภ า วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย
อาเซียน

นายอภิรักษ์ ขนอม

นางนัยนา สัตถาพร

นายวิชัย สองภพ

นายสิทธิโชติ คุณนาแก

รางวั ล ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ เป็ น ผู้ ท า
คุ ณ ประโยชน์ ท างด้ า นการศึ ก ษาเป็ น
แบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน การ
ปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
-รางวั ล ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ เป็ น ผู้ ท า
คุ ณ ประโยชน์ ท างด้ า นการศึ ก ษาเป็ น
แบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน การ
ปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
รางวั ล ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ เป็ น ผู้ ท า
คุ ณ ประโยชน์ ท างด้ า นการศึ ก ษาเป็ น
แบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน การ
ปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย นได้ ร างวั ล ชนะเลิ ศ
วอลเลย์บอล ประเภทในร่ม รุ่น 16 หญิง
งานมหกรรมกี ฬ าองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัด สุราษฎร์ธานี

- ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาสุ
ราษฎร์ธานี ชุมพร

-รางวัลถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี จากการแข่ง ขันเยาวชน
ต้นแบบดนตรีไทย
รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอล ประเภทใน
ร่ ม รุ่ น 16 หญิ ง งานมหกรรมกี ฬ า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

-กรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม

- ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาสุ
ราษฎร์ธานี ชุมพร
- ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาสุ
ราษฎร์ธานี ชุมพร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

นักเรียน
นายธราเทพ หอมรูป

เด็กหญิงอาริยา เกิดเกลี้ยง
เด็กหญิงธิดาวรรณ จิตรธรรม
นางสาววณิชชา เทพบรรจง
นางสาวมณฑิรา สีนวลแก้ว
นางสาวธิดารัตน์ กรีทอง
นางสาวรัตนวดี สุดทองคง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสาเร็จ
ที่
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
ภาพความสาเร็จ/รางวัลที่ได้รับ
1
โรงเรี ย นพระแสงวิ ท ยาก้ า วสู่ โ รง เรี ย น ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ โ ร ง เ รี ย น สู่ โ ร ง เ รี ย น
มาตรฐานสากลและกิจกรรมพัฒนาครู สู่ ค รู มาตรฐานสากล ระดับ ScQA
มืออาชีพ
2
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
- ยกระดั บ คุ ณ ภาพโรงเรี ย นสู่ โ รงเรี ย นคุ ณ ภาพ
ประจาตาบล
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ผลการวิเคราะห์องค์กรโรงเรียนพระแสงวิทยา
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities)
1.ด้านพฤติกรรมลูกค้า : (Customer Behavior : C)
1. ผู้ปกครองและนักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น จึง
ง่ายต่อการติดต่อประสานงาน
2. เป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง และได้รับความนิยม
3. ได้รับการรับรอง มาตรฐานการศึกษาจากสมศ.
2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal : P)
1.มี น โยบายเรี ย นฟรี 1 5ปี อย่ า งมี คุ Iภาพ ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
2. มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายนอก โดยสมศ. เพื่ อ ให้
โรงเรียนมีคุณภาพสูงขึ้น
3. การประเมินในระดับต่าง ๆ ส่งผลให้โรงเรียนได้พัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic : E)
1. โรงเรียนไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมืองทาให้ผู้ปกครอง
ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก
2. โรงเรียนมีเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียน
4.ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social cultural : S
1.สภาพสังคมในชุมชนอยู่กันอย่างสงบ ช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน
2.ผู้นาชุมชนมองเห็นความสาคัญของการศึกษา
3.สภาพชุมชนของสถานศึกษาเป็นสังคมการเกษตรทาให้
สามารถขยายแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากโรงเรียนสู่ชุมชนได้
5. ด้านเทคโนโลยี (Technological : T)
1. ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ส่ ง ผลให้ มี
ห้องปฏิบัติการ มีห้องเรียนคุณภาพเป็นสื่อ เทคโนโลยีใน
การจัดกิจกรรม การเรียนรู้
2.มีห้องเรียน ห้องคอม พอเพียงต่อการจัดการเรียนการ
สอน
3.โรงเรี ย นได้ น าเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด
การศึกษาในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats)
1. ผู้ปกครองบางส่วนมีค่านิยมในการเลี้ยงลูก
ไม่ถูกต้อง ทาให้นักเรียนขาดทักษะชีวิตและมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
2. ปัญหาครอบครัว เช่น ผู้ปกครองหย่าร้าง
นักเรียนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
จากภาครัฐไม่เพียงพอ
2.ท้ อ งถิ่ น ไม่ เ ห็ น ความส าคั ญ ไม่ ส นั บ สนุ น
งบประมาณด้านการศึกษา

1.ผู้ ป กครองส่ วนใหญ่รายได้ล ดลงเนื่องจาก
รายได้ผลผลิตตกต่า ทาให้ขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน
1.มีปัญหาการหย่าร้างมาก
2.ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเท่าที่ควร
เนื่องจากต้องทางาน
3.ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจใน
การเรียนการสอน
4. การเปลี่ยนแปลงของสังคม
1. การเชื่อต่อระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร
2.มี ก าร ลอ ก เลี ย น แบ บพ ฤติ ก ร ร ม ที่ ไ ม่
เหมาะสมผ่านช่องทาง online
3. นั ก เรี ย นไม่ ส ามารถแบ่ ง เวลาในการใช้
โทรศัพท์และเทคโนโลยีได้สงผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน
ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities)
1. ด้านโครงสร้าง (Structure : S1)
1. โรงเรียนมีโครงสร้างที่แสดงถึงการบริหารจัดการที่ชัดเจน
ครอบคลุมทุกแผนงาน และมีการพรรณนางานอย่างชัดเจน
2. มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน ทั้ง 4 กลุ่มบริหารงาน
มี ก ารกระจายงาน และมี บ ทบาทในการท างานเป็ น อิ ส ระ
มีการตรวจสอบเป็นระบบ
3. มี ก ารบริ ห ารการจั ด การด้ า นงบประมาณอย่ า งมี
ประสิทธิภาพa
2. ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy : S2)
1. มี แ ผนกลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การที่ ชั ด เจนและ
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียน
2. โรงเรี ย นมี ก ารก าหนด วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ กลยุ ท ธ์
เป้ า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด ตรงกั บ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าประสงค์
3. มี แ ผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์
เป้าประสงค์ และบริบทของสถานศึกษา
4.มีการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติในระดับกลุ่มสาระและ
ระดับบุคคลได้ทั่วถึง
3. ด้านระบบในการดาเนินงานของหน่วยงาน (System : S3)
1. มีกระบวนการบริหารจัดการภายในระบบมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย และหลักการกระจายอานาจ
และมีคู่มือการปฏิบัติงาน
2. มีระบบบริหารด้านงบประมาณ ระบบบัญชี และการเงิน
การพัสดุโปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารจัดการตามระเบี ย บ
กฎหมาย
3. มี ร ะบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร เทคโนโลยี สารสนเทศ ที่
สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การภายในสถานศึ ก ษา การ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ สถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานอื่ น และการ
จัดการเรียนการสอน ที่เพียงพอ
4. มีระบบการติดตาม ประเมินผลที่เป็นเครื่องมือสาหรับการ
บริหาร และมีข้อมูลสาหรับการวางแผน มีการกาหนดรูปแบบ
การกากับติด ตามและประเมินผล เป็นระบบสอดคล้องกั บ
ตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์
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ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats)
1.สถานศึกษามีผู้บริหารไม่ครบกลุ่มงาน
2. ก า ร ก า ห น ด บ ท บ า ท ห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว าม
รับผิดชอบในบางภาระงานมีความซ้าซ้อน ทาให้
งานขาดประสิทธิภาพ

1.การจัดทาแผนการศึกษาระยะยาว 4 ปีทาให้
ไม่ทันต่อการเปลี่ย นแปลงของนโยบายของต้ น
สังกัด
2. การดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ไม่ครบ
ตามโครงการที่กาหนดไว้
3.การจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการในบาง
โครงการ/บางกิจกรรมยังใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า

1. นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี ค่ า เฉลี่ ย ของผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนในสาขาวิชาหลักน้อยกว่า ร้อยละ
50
2. สถานศึกษามีระบบบริหารด้านงบประมาณ
ระบบบั ญ ชี และการเงิ น การพั ส ดุ ที่ ไ ม่ เ ต็ ม
ศักยภาพเนื่องจากขาดบุค ลากรที่ มี คุ ณวุ ฒิ ด้ า น
การเงิน การบัญชีและการพัสดุ
3.มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะ
ด้าน ICT ไม่เพียงพอ
4. ขาดการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง

4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style : S4)
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้นา และใช้การบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities)
ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats)
4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style : S4) (ต่อ)
2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการ 1. การกากับติดตามการปฏิบัติงาน บางส่วนยัง
กระจายอานาจการตัดสินใจ ให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพที่มี ไม่ต่อเนื่อง
อยู่ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถและสมรรถนะที่ 2.มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรอยู่บ่อยครั้งทาให้เกิด
กาหนด
ความชะงักในการดาเนินการต่างๆของโรงเรียน
3. บุคลากรในสถานศึกษา จัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 3. มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารบ่อยครั้ง ทาให้ข าด
อย่างเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภพได้มาตรฐาน
ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการแน่นอน
5. ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (Staff : S5)
1. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามสามารถ 1. บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษามี ก ารสั บ เปลี่ ย น
เพียงพอ ตรงตามสาขาวิชาเอก
โยกย้ายกันบ่อย ทาให้ขาดความต่อเนื่ องในการ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพสูงในการทางาน ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน
และเป็นผู้นาในด้านวิชาการ
2.บุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานไม่เต็มศักยภาพ
3. ครูและบุคลากร จัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่ า ง
ถูกต้องครบถ้วน ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน
6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน (Skills : S6)
1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถสูง
1. โรงเรี ย นขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ เ ฉพาะ
2. ครู ทุ ก คนจบปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไป และมี บ างส่ ว นส าเร็ จ ทางด้าน ICT และนวัตกรรม และบุคลากรสาย
การศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการศึกษา
สนับสนุนเช่น เจ้าหน้าที่ทางการเงิน เจ้าหน้าที่
3. สถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการพัฒนาทักษะ บัญชี
ความรู้ความสามารถ และพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ ทั้งในระบบ 2. บุคลากรยังขาดความเป็นหนึ่งเดียว
on site และ online
4. ครูมีคุณธรรม มีประสบการณ์ในการสอน ทุ่มเทและดูแล
นักเรียนอย่างทั่วถึง
7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values : S7)
1. บุคลากรส่วนใหญ่ของสถานศึกษามี ความสามารถในการ 1. บางครั้งบุคลกรขาดแรงจูงใจในการทางาน
ทางานเป็นทีม มีเป้าหมายในการทางานร่วมกัน
2. งานที่ได้รับมอบหมายและสนับสนุนนโยบายมี
2. มีวัฒนธรรมองค์กรในการทางาน ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ดี
มากส่งผลให้ประสิทธิภาพของงานลดลง
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สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมโรงเรียนพระแสงวิทยา
ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน (SWOT) สรุปว่าผล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่าโรงเรียนพระแสงวิทยา มีสภาพภายนอกที่เอื้อและสภาพภายในที่
แข็ง คือ ภายนอกให้การสนับสนุน การจัดการศึกษาและปัจจัยภายในหน่วยงานดีมีประสิ ทธิภาพ มีโครงสร้าง
กลยุทธ์ ระบบการดาเนินงานของ หน่วยงาน บุคลากรมีทักษะความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีวัฒนธรรมของ
องค์กรที่ดี ส่งผลให้หน่วยงาน ประสบผลสาเร็จ มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนพระแสงวิทยา บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และทักษะในศตวรรษที่ 21 เน้นการใช้เทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
นิยามศัพท์
บริหารจัดการศึกษา หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการที่ดี ทั้งส่วนของผู้บริหารและบุคลากรทุกคน
ทุกฝ่าย ร่วมกันปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล หมายถึง โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่ มีคุณภาพ
และมีคุณธรรม ครูได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ครูมีการจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ใช้เทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้เรียนนาเทคโนโลยีมาใช้
ในบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และเปิด
โอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร
จัดการ และบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจ (Mission)
1. พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา เป็ น คนเก่ ง คนดี มี ค วามสุ ข มี ค วามรู้
ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตนเองและสังคม บนพื้น ฐานของ
ความเป็นไทย
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมและน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้จนเกิดเป็นวิถีชีวิตพอเพียงกับครูและนักเรียน
4. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีคุณลักษณะของผู้เ รียน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึก ษา ให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีสมรรถนะทักษะ ประสบการณ์
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
6. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลเหมาะสมตามศักยภาพ
ของผู้เรียน และจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากล สู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน
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8. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพียงพอกับความต้องการ
ของนักเรียน และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุมค่า
9. พั ฒ นาระบบบริห ารจั ด การศึ กษาตามแนวปฏิรู ป การศึ กษาในศตวรรษที่ ๒๑ ด้ ว ยระบบการ
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) ตามหลักธรรมาภิบาล
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิ ภาพและการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา
อัตลักษณ์
มารยาทดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ความรู้ คู่คุณธรรม
ค่านิยมองค์กร
นักเรียนคือลูกหลาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ทางานเป็นทีม
เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ ความสามารถ ตาม
มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตนเองและสังคม บนพื้นฐานของความเป็นไทย
2. ผู้เรียนมีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครูและนักเรียนดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ และมี คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เ รี ย นเที ย บเคี ย ง
มาตรฐานสากล
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มีทักษะประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานสู่
ความเป็นครูมืออาชีพ
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและ
สามารถจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. โรงเรียนมีหลักสู ตรสถานศึก ษาเพื่ อสนองตอบต่ อความแตกต่ างระหว่างบุ ค คลเหมาะสมตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากล สู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน
8. มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพียงพอกับความต้องการของ
นักเรียน และสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุมค่า
9. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยระบบการ
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) ตามหลักธรรมาภิบาล
10.โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิ ภาพและการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา
25

กลยุทธ์การดาเนินงาน (Strategies)
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 พั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา เที ย บเคี ย ง
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี คุ ณภาพ และจัดกิจกรรมเสริม ทัก ษะผู้เ รี ย นที่
หลากหลายให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ครู
มืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ มบน
พื้นฐานความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการมีส่วนร่วมด้วย
หลักธรรมาภิบาล
จุดเน้นการดาเนินงาน
1. ด้านผู้เรียน
1. นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่
21
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการของ
คนไทย
3. นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามารถใน
การแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะชีวิต
ทักษะการคิดขั้นสูงและมีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
4. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ รักชาติศาสน์กษัตริย์ ภูมิใจ
ในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีทัก ษะทางสังคมที่เหมาะสม และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5. นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและ
ศิลปะ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศ
6. นักเรียนมีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา
7. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 1
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านมีประสิทธิภาพและเกิ ด
ประสิทธิผล
2. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย
การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีขวัญกาลังใจในการทางาน
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3. ด้านการบริหารจัดการ
1. สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การมีส่วน
ร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
2. มีและใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3. มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีแหล่ งการเรียนรู้ที่เอื้อต่ อการ
เรียนรู้
5. สร้ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อการมี ส่ ว นร่ว มในการพัฒนาการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของโรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคส่วน
โรงเรียนพระแสงวิทยา ได้กาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง 5 กลยุทธ์และจุดเน้นทั้ง 3 ด้านดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียง
มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน เพื่อพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ
พื้นฐานของพลเมืองไทย ทักษะคุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน
2. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผ ลสัมฤทธิ์ท างการเรียนเป็นไปตามมารฐานที่
กาหนด มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตาม ค่า
เป้าหมายของสถานศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
4. ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการอ่านและมีทักษะการใช้ อินเตอร์เน็ต
เพื่อการเรียนรู้
5. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านและการเขียน
6. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
เทคโนโลยี และมีความถนัดด้านดนตรี กีฬา อาชีพ และการแสดงออกด้านต่ าง ๆ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามความถนัด และความสนใจ
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน การประกวดทุกระดับ และส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและระดับชาติ
8. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่จาเป็นสาหรับผู้เรียน
9.ส่งเสริมให้มีการบูร ณาการความสามารถ ในการวิเคราะห์ สัง เคราะห์ แก้ปัญ หา การ
ตัดสินใจการอ่านเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
10. ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้เชิง บูรณาการ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
11. ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษอิงมาตรฐานสากลและบูรณาการกับหลักสูตรของสาระอื่นๆ
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12. ส่งเสริมให้ มีการบูรณาการ ความสามารถในการสื่อสาร ทั้ง ภาษาไทย ภาษาอัง กฤษ
และ ภาษาต่างประเทศ อื่นๆ ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
13. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอาเซียน
14. ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง ความสามารถในการสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
15. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมแสดงผลงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ของ
ผู้เรียน และเข้าร่วมกิจกรรมในระดับประเทศ
16. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในสถานศึกษา
17. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพและเกิดแนวคิดใหม่ๆ
18. จั ด ระบบการแนะแนวการศึ ก ษา การประกอบอาชี พ และการพั ฒ นาทั กษะชี วิ ตที่
เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่นักเรียนด้านการศึกษาต่อ การทางานและการดารงชีวิตที่มีคุณภาพ
19. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน
มี จิ ต สาธารณะและจิ ต ใจบริ ก าร ความเป็ น พลเมื อ งตามวั ฒนธรรมวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย ทั ก ษะการ
ดารงชีวิต และจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคมโลก
20. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักรอบรู้ และภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศึกษา
วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ในท้องถิ่นของตนเอง
21. ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ เ รีย นรู้ มี ค วามเข้ า ใจ และตระหนั ก ในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมประเพณี ของแต่ละท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ
22.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศใน ทุ กๆด้านตามศักยภาพ
และความสนใจ
23. จัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน การประกวดทุกระดับและส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขัน
ทั้งในระดับจังหวัดระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและระดับชาติอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะผู้เ รียนที่
หลากหลายให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์
1. ส่งเสริมกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้ห ลัก สูตร สถานศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพ การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมเพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียน
2. ส่งเสริมความเป็นเลิศ สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
3. ส่งเสริมการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครองและครู และให้นักเรียนได้
วางแผนการเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจและความสามารถของตนเอง
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้ ควบคู่กับการใช้
วิจัยในชั้นเรียน
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
6. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วย กระบวนการ Active Learning
7. ส่งเสริมครูและบุคลากร นา เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
8. ส่งเสริมให้ครูทุกคนนาปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
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9. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมด้วยกิจกรรมที่หลากหลายด้วยเครือ ข่ายความ
ร่วมมือ
10. ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสานึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็น
ไทย มี จิ ต ส านึ ก มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ครู
มืออาชีพ
แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพงานวิชาการ จัดระบบการจัดการความรู้ และเวทีทางวิชาการที่หลากหลาย
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุน การพั ฒนาครู และบุค ลากรทางการศึ กษาทุ กกลุ่ มสาระ ให้ พั ฒ นา
สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเวทีทางวิชาการอยู่เสมอ
4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน
5. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาสื่อเพื่อใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
6. ส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์ ทางด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
8. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
อย่างสม่าเสมอ
9. โรงเรียนมีการจัดการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีกระบวนการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง
11. คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติในระดับต่างๆ
12. ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
13. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในทักษะ
วิชาชีพ
14. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีวิทย
ฐานะที่สูงขึ้น
15. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพในแต่ละสาขาวิชา
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่ อความมั่นคงของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบน
พื้นฐานความเป็นไทย
แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมให้มีหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตาม
ความต้องการของผู้เรียน ครบทุกกลุ่มสาระ
3. สนับสนุนให้มีการนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาให้ได้ คุณภาพตามมาตรฐานสากล
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4. ส่งเสริม พัฒนากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการจัดการคุณภาพของสถานศึกษามี
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจนและมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
5. สนับสนุน การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมและติดตามการจัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกของผู้เรียนในการดาเนินชีวิตที่เกี่ยวข้อง
กับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. สนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยมีคุณภาพ
เอื้อต่อการเรียนรู้
8. ส่งเสริมให้ มีสัญญาณ WIFI ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
9. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ ยวข้องกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
10. ส่งเสริมพัฒนาให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
11. ส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและ Social Network
12. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย วิชาการที่หลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน
13. ส่งเสริมพัฒนาให้สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีความปลอดภัย
เพียงพอและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
14. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
15. จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างขวัญกาลังใจผู้มีผลงานด้านสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการมีส่วนร่วมด้วยหลักธรร
มาภิบาล
แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดระบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นห้องเรียนคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดระบบการจัดการความรู้
3. สนับสนุนให้เครือข่ายต่างๆ จัดกิจกรรมแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธี ปฏิบัติที่เป็นเลิศ
4. สนับสนุนให้มีการนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
5. พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีศักยภาพเข้ารับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ในระดับสากล
7. ส่งเสริมให้โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้ระบบคุณภาพ
8. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
9. ส่งเสริมให้ครูทุกคนใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ในการสอนและการจัดการมากขึ้น
10. พัฒนาสารสนเทศออนไลน์ รองรับการบริหารจัดการฝ่ายงาน ต่างๆ
11. พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์ ทางด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
12. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
13. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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14. พัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรวจสอบ และประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ นาผลมาพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไป
15. ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ปั ญ หานั ก เรี ย นออกกลางคั น นั ก เรี ย นจบไม่ พ ร้ อ มรุ่ น และ
ดาเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
16.สนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
มีส่วนร่วมในการวางแนวทางการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
17. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษา
18. พัฒนางานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให้นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ใ นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนต่อชุมชนและสังคมภายนอก
อย่างสม่าเสมอและหลากหลายช่องทาง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
1.2 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
1.6 สร้ า งผลงานจากการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมด้ า นศิ ล ปะ ดนตรี / นาฏศิ ล ป์ กี ฬ า/
นันทนาการตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่างๆรอบตัว
3.2 มี ทั ก ษะในการอ่ า น ฟั ง ดู พู ด เขี ย น และตั้ ง ค าถามเพื่ อ ค้ น คว้ า หาความรู้
เพิ่มเติม
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
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มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
4.3 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จาเป็นตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.1 ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่ มุ่ง เน้นการพัฒนาการเรี ยนรู้ข องผู้เรี ย น ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
7.6 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้
ผลในการปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

32

มาตรฐานที่ 8 ผู้ บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด
ประสิทธิผล
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
8.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติง านตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
10.2 จั ด รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ที่ ห ลากหลายให้ ผู้ เ รี ย นเลื อ กเรี ย นตามความถนั ด
ความสามารถและความสนใจ
10.3 จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นที่ ส่ ง เสริ ม และตอบสนองความต้ อ งการ
ความสามารถความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุ ป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่ง เสริมให้ ผู้ เ รี ย น
พัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่น คง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
สาหรับผู้เรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรี ยนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
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มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
12.5 น าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพทั้ ง ภายในและภายนอกไปใช้ ว างแผนพั ฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ด้านที่ 3 มาตรฐานการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์ จ าก
แหล่ ง เรี ย นรู้ ทั้ ง ภายในและภายนอกสถานศึ กษา เพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นรู้ข องผู้ เ รี ยนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
13.2 มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งบุ ค ลากรภายในสถานศึ ก ษา ระหว่ า ง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ด้านที่ 4 มาตรฐาน อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ที่กาหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาปณิธาน
พันธกิจ วัตถุประสงค์และจุดเน้นของการจัดตั้งสถานศึกษา
14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา
ด้านที่ 5 มาตรฐานมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรู ป
การศึกษา
15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
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ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
1. ผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุแห่ง ปัญหาผลสัมฤทธิ์ต่าและ
วางโครงการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง และดาเนินการให้มีระบบกลไกและมีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้ง และเปิดโอกาสให้
กรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมกาหนดทิศทางและการบริหารสถานศึกษาให้มากขึ้น
2. ครูควรใช้เครื่องมือการวัดผลและประเมินผลที่หลากหาย และจัดกิจกรรมปรับการเรียนเปลี่ยน
การสอนด้วยวิธีที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
3. สถานศึกษาควรหาวิธีการในการลดอัตราการออกกลางคัน และการซ้าชั้นของนักเรียนให้ลดลง
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
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ส่วนที่ 3
โครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ 2564
จานวน 43 โครงการ 149 กิจกรรม
ลาดับ
ที่
1

โครงการ

กิจกรรม

โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ
1.ยกระดับผลการทดสอบทางการเรียน
ระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2563
2.ส่งเสริมทักษะความสามารถ
รอบด้านของนักเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย
3.ส่งเสริมทักษะความสามารถ
รอบด้านของนักเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
4.ส่งเสริมทักษะความสามารถ
รอบด้านของนักเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
5.ส่งเสริมทักษะความสามารถ
รอบด้านของนักเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
6.ส่งเสริมทักษะความสามารถ
รอบด้านของนักเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา
7.ส่งเสริมทักษะความสามารถ
รอบด้านของนักเรียนกลุ่มสาระศิลปะ
8.ส่งเสริมทักษะความสามารถ
รอบด้านของนักเรียนกลุ่มสาระเทคโนโลยี
9.ส่งเสริมทักษะความสามารถ
รอบด้านของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
10.การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ภายใน
โรงเรียน
11.พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย

36

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

684,960 นางสาวนุจรีย์ มงกุฎแก้ว
127,960 นางสาวณัธยาน์ สีนวลแก้ว
นางศศิธร รัตนพันธุ์
7,000 นางสาวอรวรรณ จันดี
7,000 นางสาวมณฑา บุญคล่อง
10,000 นางสาวพนิดา สีเขียว
นางสาวดวงพร รักเกาะรุ้ง
15,000 นางสาววิภัสสร ชุ่มจิตร
นายพีระพงษ์ อยู่คง
10,000 นายสุธี จานงจิตร
นายสุวิชา วรรณคง
40,000 นางสาวศิริพร จิตจา
10,000 นายธวัชชัย สังข์เทวฤทธิ์
10,000 นางธัญชิตา ปะหินา
5,000 นางสาวพรทิพย์ ถาวรวงศ์
5,000 นางสาวภัทรวดี สิงห์ทอง
นางสาวสุกันยา โปดา

ลาดับ
ที่
1

2

โครงการ

กิจกรรม

โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (ต่อ)
12.พัฒนาสื่อและนวัตกรรมของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
13.พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14.พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาพลศึกษา
15.พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
16.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
สาระการงานอาชีพ
17.พัฒนาสื่อ / นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
18.ดูแลช่วยเหลือนักเรียนปลอด 0 , ร,มผ
19.ปรับปรุง/ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายใน
ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์
20.พัฒนาความรู้และทักษะครูในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคานณ (IS)
21.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล
22.ประชุมเชิงปฎิบัติการครูผู้สอนรายวิชา IS
23.นิเทศภายใน
โครงการสนับสนุน
การจัดการเรียน 1.พัฒนาแหล่งเรียนรู/้ ศึกษาแหล่งเรียนรู้กลุ่ม
การสอนที่เน้น
สาระภาษาไทย
ผู้เรียนเป็นสาคัญ 2.ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ กลุ่มสาระ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

684,960 นางสาวนุจรีย์ มงกุฎแก้ว
50,000 นางสาวฉวีวรรณ แซ่เฮง
10,000 นายจตุรงค์ ชนะกุล
นายพีระพงษ์ คงอยู่
50,000 นายสมพงษ์ ถวาย
10,000 นางสาววันวิสาข์ ไทยเกิด
45,000 นางมณฑา รัตนรัตน์
นางสาวสมร วรรณ์แก้ว
30,000 นางพรทิพย์ ไทยเอียด
3,000 นางสาวนุจรีย์ มงกุฎแก้ว
50,000 นายธวัชชัย สังข์เทวฤทธิ์
15,000 นายธวัชชัย สังข์เทวฤทธิ์
15,000 นางสาวนุจรีย์ มงกุฎแก้ว
10,000
391,000
10,000

นางสาวกชมนวรรณ เผือชาติ
นางสาวนุจรีย์ มงกุฎแก้ว
นางสาวพิชา ภักดีอักษร
นางกันฑิตา ไชยสิทธิ์

15,000 นางสุภิญญา ลิ้มปรีชาชาติ

ลาดับ
ที่
2

โครงการ
โครงการสนับสนุน
การจัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
(ต่อ)

กิจกรรม

3.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
4.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ / ศึกษาแหล่งเรียนรู้ กลุ่ม
สาระศิลปะ (ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และดนตรี
ไทย)
5. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
6.ค่ายคณิตศาสตร์
7.ค่ายวิทยาศาสตร์
8.ค่ายSocial Camp
9.ค่ายพัฒนาสักยภาพทางด้านศิลปะ
(ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และดนตรีไทย)
10.ค่ายเทคโนโลยี
11. English Camp
12.วันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย ประจาปี
การศึกษา 2564
13.สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14.สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ “รา
มโนราห์”
15.วันคริสต์มาส
16.วันตรุษจีน
17.พัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน
18.อบรมครูด้านเทคโนโลยี เพื่อการจัดการ
เรียนรู้
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ผู้รับผิดชอบ

214,000 นางสาวชาลินี สุทธิเดช
16,000 นางจุฬาลักษณ์ ศิริวงศ์
15,000 นางสาวศิริพร จิตจา
15,000 นางสาวปิยนุช ขวดทอง
25,000
10,000
25,000
25,000

นายวีรพงษ์ กันทัด
นางสาวถิรวรรณ รัตนพันธ์
นายวรกฤษณ์ พงษ์พะกิจ
นางสาวศิริพร เมืองราช

6,000 นายธวัชชัย สังข์เทวฤทธิ์
30,000 นางสาวกนกนฤมล คง
อินทร์
8,000 นางจรรยา งามประดิษฐ
17,000 นางสาวนุชรี แสงสุด
18,000 นางจุฬาลักษณ์ ศิริวงศ์
5,000
5,000
100,000
11,000

นางสาวพิชามญช์
นางสาวธิดา เฉลิมพล
นางยุพาวรรณ์ ขุนไกร
นายเกียรติศักดิ์ ชูแก้ว

ลาดับ
ที่

โครงการ

3

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

กิจกรรม

โครงการส่งเสริม
งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

ผู้รับผิดชอบ

219,000 นายภูวนาท ลาดทุ่ง
1.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกิจกรรม
ชุมนุม
2.ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนพระแสง
วิทยา
3.ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ
4.วันวิชาการ
5.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมผู้
บาเพ็ญประโยชน์
6.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด
7.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
8.กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน

4

งบประมาณ

1.แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสห
วิทยาเขต
2.การแข่งขันสิปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ภาคใต้
3.แข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4.แข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5.แข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6.แข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
7. 7.แข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

39

20,000 นายภูวนาท ลาดทุ่ง
6,000 นางสาววิภัสสร ชุ่มจิตร
12,000 นายวรกฤษณ์พงษ์พะกิจ
90,000 นายภูวนาท ลาดทุ่ง
3,000 นายภูวนาท ลาดทุ่ง
3,000 นางปรานี วิริยะจิระพิพฒ
ั น์
35,000 นายถกรกันต์ เภกกิ้มและ
คณะ
10,000 นางสาวอัญญาณี สุมน
568,500 นางสาวนพวรรณ สุขเนียม
122,000 นางสาวนพวรรณ สุขเนียม
120,000 นายวีรพงษ์ กันทัด
3,500 นางสาวอรวรรณ จันดี
22,000 นางศศิธร รัตนพันธุ์
30,000 นางเกศรินทร์ ระพีประสิทธิ์
60,000 นางสาวนุจรีย์ มงกุฎแก้ว
และคณะ
- นายสมพงษ์ ถวาย

ลาดับ
ที่

โครงการ

4

โครงการส่งเสริม
งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (ต่อ)

กิจกรรม

8.ส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ)
9.แข่งขันงานศิลปหัตกรรมการงานอาชีพ
10.แข่งขันงานศิลปะหัตกรรมคอมพิวเตอร์
11.แข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนของกลุ่ม
ภาษาต่างประเทศ
12.ความสามารถทางศิลปะหัตกรรมนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5

ลาดับ
ที่
5

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ 1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
การเรียนรูภ้ าษาไทย
2.จัดซื้อสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอน
3.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โครงการ

กิจกรรม

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ 4.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ (ต่อ) การเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
6.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ
40

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

467,652 นายวิชัย สองภพ
นางสาวนพวรรณ สุขเนียม
นางสาวมยุรี เชยจันทร์
120,000 นางสาววันวิสา ไทยเกิด
49,000 นางสาวสมร วรรณ์แก้ว
7,000 นายพนมกร ทองสอน
นายศรัณย์ มัคราช
15,000
นายภูวนาท ลาดทุ่ง
20,000
50,000 นางสาวปานรพี นาคสั้ว
5,000 นางจรรยา งามประดิษฐ
5,000 นายเกียรติศักดิ์ ชูแก้ว
5,000 นางสาวโสรดา ธนากันฑ์

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

50,000 นางสาวปานรพี นาคสั้ว
5,000 นางสาวสุภารัตน์ หนูทอง
แก้ว
5,000 นายสมพงษ์ ถวาย
5,000 นางสาวศิริพร เมืองราช

7.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ
8.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนงาน
เทคโนโลยี
9.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6

7
8.
9.
10
11.
12.

13.
14.

15.

โครงการพัฒนา
งานแนะแนวเพื่อ
เข้าสู่
มาตรฐานสากล
โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่
มหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล
โรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล
โครงการองค์
ความรู้ไปใช้
บริการสังคม (IS)
โครงการ
พัฒนาการเรียนรู้
ควบคู่การวิจัยนั้น
เรียน
โครงการรับสมัคร
นักเรียนเข้าใหม่
โครงการปรับปรุง
และพัฒนา
สานักงานกลุ่ม
บริหารวิชาการ
โครงการยกระดับ
วงโยธวาทิตสู่
ความเป็นเลิศและ
ระดับสากล

5,000 นางมณฑา รัตนรัตน์
5,000 นายธวัชชัย สังเทวฤทธิ์
10,000 นายศรัณย์ มัคราช
26,000 นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตร
วงศ์
นายเอมย์ เครือหวัง
15,000 นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตร
วงศ์
นายเอมย์ เครือหวัง
76,000 นางสาวณัฐธยาน์ สีนวล
แก้ว
70,000 นางสาวนุจรีย์ มงกุฎแก้ว
20,000 นางสาวณัญจนา ขาวบ้าน
นา
11,540 นางสาวนุจรีย์ มงกุฎแก้ว
20,000 นางสาวพัชนันท์ ทองศรี
พันธ์
30,000 นายสุวิชา วรรณคง
22,962 นางสาวศิริพร เมืองราช

10,000 นายภูวนาท ลาดทุ่ง
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ลาดับ
ที่

โครงการ

16. โครงการบริหาร
จัดการด้วยระบบ
คุณภาพ

กิจกรรม

1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.เสริมสร้างองค์ความรู้แก่ครูผ็สอนรายวิชา IS
3.จัดซื้อวัสดุและเอกสารทางวิชาการเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน
4.อบรมครูด้านเทคโนโลยี เพื่อการจัดการ
เรียนรู้
5.นิเทศภายใน

17. โครงการระดมทุน
1.การเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4
2.ห้องเรียนพิเศษเพชร พสว. ชั้น ม.6
18. โครงการจ้าง
บุคลากร

1.ครูต่างชาติ
2.ลูกจ้างชั่วคราว

19. โครงการปรับปรุง
สานักงาน
1.ปรับปรุงสานักงาน
2.ปรับปรุงทาเนียบบุคลากร
20. โครงการพัฒนา
บุคลากร
1.อบรมเชิงปฎิบัติการครูผู้สอน ว9/2564
2.ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
3.อบรมสัมนาพัฒนาครูสู่โรงเรียนคุณภาพ
4.ยกย่องเชิดชูเกียรติ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

116,500
0
1,500
100,000

ฝ่ายแผนงาน
นางสาวชาลินี สุทธิเดช
นางสาวชาลินี สุทธิเดช
นางศศิธร รัตนพันธุ์

- นายภูวนาถ ลาดทุ่ง
5,000 นางสาวนุจรีย์ มงกุฎแก้ว
469,400 ฝ่ายแผนงาน
109,400 นางสาวนุจรีย์ มงกุฎแก้ว
360,000
2,654,631
880,000
1,814,631

นายอภิรักษ์ ขนอม
นางนัยนา สัตถาพร
นายศรัณย์ มัคราช
นางนัยนา สัตถาพร

39,458 นางสาวนุชรี แสงสุด
นางสาวพนิดา สีเขียว
35,258 นางสาวนุชรี แสงสุด
4,200 นางสาวพนิดา สีเขียว
480,950 นางสาวโสรดา ธนากันต์
นางนัยนา สัตถาพร
15,700 นางสาวดวงพร รักเกาะรุ้ง
2,000 นางสาวนุชรี แสงสุด
123,650 นางนัยนา สัตถาพร
4,500 นางสาวอัจฉรา อดุลจิตร์
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ลาดับ
ที่

โครงการ

21. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม

กิจกรรม

1.ธรรมศึกษา
2.ค่ายผู้บาเพ็ญประโยชน์
3.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บาเพ็ญ ยุว
กาชาด ม.1-ม.3
4.วันขึ้นปีใหม่
5.วันวิภาวดีรังสิตราลึก
6.โรงเรียนคุณธรรม
7.วันไหว้ครู
8.ค่ายคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ม.4
9.การแข่งขันกีฬาภายใน พ.ส.ว.เกมส์
10.วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
11.วันแม่

22. โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

23. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

1.ประชุมผู้ปกครอง
- ภาคเรียนที่ 2/2563
- ภาคเรียนที่ 1/2564
2. โฮมรูม
3. เยี่ยมบ้านนักเรียน
4. ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่
5. บัตรนักเรียน
6. คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

289,000 นางสาวเสาลักษณ์ รัสปะ
2,000 นายจักรพงศ์ กาลาสี
นายวรกฤษณ์ พงษ์พะกิจ
16,000 นางสาวฑิตถิพัชร์ หล่อพันธ์
100,000 นายวรกฤษณ์ พงษ์พะกิจ
นางจรรยาวดี คาตา
22,000 นางวันวิสาข์ ไทยเกิด
4,000 นายวรกฤษณ์ พงษ์พะกิจ
10,000 นายสุวิชา วรรณคง
20,000 นางสาวกัญญาภัค เพชร
สวาท
50,000 นางจุฬาลักษณ์ ศิริวงศ์
นายจตุรงค์ ชนะกุล
40,000 นายสมพงษ์ ถวาย
10,000 นายจักรพงศ์ กาลาสี
15,000 นางเสาวลักษณ์ รัสปะ
174,200 นายสุวิชา วรรณคง
38,500 นายศรัณย์ มัคราช
นายสนธยา ทองศรี
38,500 นางจรรยา งามประดิษฐ์
- นายสิทธิโชติ คุณนาแก
38,000 นางมาลี ยกเล็ก
- นางจรรยา งามประดิษฐ์
59,200 นายพนมกร ทองสอน
- นางสาวอุไรวรรณ โสภา
15,000 นายทัศดาพงศ์ ปิ่นแก้ว

1. การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนพระแสง
วิทยา

15,000 นายทัศดาพงศ์ ปิ่นแก้ว

24. โครงการโรงเรียน
สีขาวปลอดยาเสพ 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการกาหนดแนวทางการ
ติดและอบายมุข ขับเคลื่อนห้องเรียนสีขาว
2.กิจกรรมรณรงค์ วันต้านยาเสพติดสากล
- ประกวดการวาดภาพระบายสี
- กิจกรรมประกวดคาขวัญต่อต้านยาเสพติด

80,200 นางจรรยาวดี คาตา
3,000 นางจรรยาวดี คาตา
นายสิทธิโชติ คุณนาแก
6,3000 นางจรรยาวดี คาตา
นายสิทธิโชติ คุณนาแก
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3.กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนาและนักเรียนที่
มีต้นทุนชีวิตเสี่ยงและต่าในการป้องกันยาเสพ
ติด
4. กิจกรรมประกวดเยาวชนคนดี
5. กิจกรรมดนตรี กีฬาต้านยาเสพติด
6. กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่
7. กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด
ลาดับ
ที่

โครงการ

กิจกรรม

25. โครงการนักเรียน
เพื่อนที่ปรึกษา YC
และ TO BE
1.กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนานักเรียนเพื่อน
NUMBER ONE ที่ปรึกษา YC และ TO BE NUMBER ONE
2.กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู้ของ TO BE
NUMBER ONE
26. โครงการ
ประสานงาน
เครือข่ายและ
พัฒนาเครือข่าย
การศึกษา
27. โครงการส่งเสริม
พฤติกรรมนักเรียน 1.ค่ายส่งเสริมวินัยนักเรียน
28. โครงการพัฒนา
สารสนเทศกลุ่ม
1.วัสดุ อุปกรณ์ สานักงาน
บริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ

9,000
2,900
40,000
10,000
9,000
งบประมาณ

5,375 นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตร
วงศ์

งบประมาณ

29. โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ

14,000 นางสาวกัญญาภัค เพชร
สวาท
9,000 นางสาวกัญญาภัค เพชร
สวาท
5,000 นายเอมย์ เครือหวัง

346,820
21,500
10,000
10,000

กิจกรรม

นางสาวกัญญาภัค เพชร
สวาท
นางจรรยาวดี คาตา
นายวรกฤษณ์ พงษ์พะกิจ
นายเอมย์ เครือหวัง
นางจรรยาวดี คาตา
นายสุวิชา วรรณคง
นายสุวิชา วรรณคง
นายสุวิชา วรรณคง

นายวรกฤษณ์ พงษ์พะกิจ
นายวรกฤษณ์ พงษ์พะกิจ
นางมาลี ยกเล็ก
นางมาลี ยกเล็ก
ผู้รับผิดชอบ

1,368,170 นายชูชีพ แก้วสี
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1. หนูรักษ์เทาแดง

39,425 นางสุกัญญา

2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า พัดลมในโรงเรียน
3. ปรับปรุงระบบประปาในโรงเรียน
4. ปรับปรุงงานระบายน้า
5. ปรับปรุงห้องสุขา
6. ปรับปรุงหอประชุม โดม
7. ปรับภูมิทัศน์
8.สร้างความปลอดภัยในระบบกล้องวงจรปิด
9. ปรับปรุงห้องอุตสาหกรรม
10. พัฒนาห้องพยาบาล
11. ปูคอนกรีตบล็อกบริเวณ
12. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และปรับปรุงห้อง
สานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
13.ปรับปรุงสานักงานผู้อานวยการ
14. พัฒนาแปลงเกษตร
15.ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้าดื่มในโรงเรียน

143,745
5,000
45,000
10,000
117,900
312,000
50,000
20,000
10,000
30,000
50,000
ยืมวิชาการ
100,000
45,000
20,000

16. จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน
17. กั้นกระจกห้องเรียนภาษาอังกฤษ
18. จัดซื้อ ซ่อม บารุงรักษาแอร์
19. จัดทาป้ายอาคารสถานที่
20. ปรับปรุงห้องประชุมเล็ก
21. ซ่อมแซมอาคารสถานที่และครุภัณฑ์

130,000
33,000
40,000
40,000
100,000
300,000
งบแผนงาน
3,000 นางสาวอรวรรณ จันดี

30. โครงการประชุม
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียน
พระแสงวิทยา
31. โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 1.จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและวัสดุครุภัณฑ์ประจาห้อง
ในโรงเรียน
พยาบาล
2.สาธารณสุขในโรงเรียน
3.ป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
4.อย.น้อย
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นายจตุรงค์
นายชูชีพ
นายพนมกร
นายจตุรงค์
นายถกรกันต์
นายชูชีพ แก้วสี
นายชูชีพ แก้วสี
นายพนมกร
นางสาวเนตรฤทัย
นายชูชีพ
นางมาลี
นางสาคร
นางพรทิพย์ ไทยเอียด
นายธวัชชัย
นายอุดรศักดิ์
นายชูชีพ
นายศรัณย์
นายจตุรงค์
นายพนมกร
นายพนมกร
นายชูชีพ แก้วสี

112,000 นางสุภิญญา ลิ้มปรีชาชาติ
15,000 นางสาวเนตรฤทัย
10,000 นางสุภิญญา
82,000 นางสาวธิดา เฉลิมพล
5,000 นางสาวสมร วรรณ์แก้ว

32.

โครงการระดม
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา

1. สะพานบุญ-ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียน
พระแสงวิทยา

33. โครงการส่งเสริม
งาน
1. วารสารโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์ 2. ไวนิลประชาสัมพันธ์
3. พัฒนาป้ายประชาสัมพันธ์
34. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง
1. ปรับภูมิทัศน์
2. ปลูกดอกไม้ประดับ
3. ปลูกผักปลอดสารพิษ
4. การปลูกไม้ผล
5. การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
6. การเลี้ยงปลา
7. เลี้ยงไก่พื้นเมือง
35. โครงการโรงเรียน
สุจริต
1.การประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2. กิจกรรมถอดบทเรียนสาหรับผู้บริหารและ
ครู
3. กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้าน
การทุจริต
4. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
5. กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย
6. สื่อสร้างสรรค์ทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)
36. โครงการพัฒนา
ระบบเครือข่าย
และการสื่อสาร
เทคโนโลยี
37. โครงการพัฒนา
โรงอาหารเพื่อ
สุขอนามัยที่ดี

2,000 นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตร
วงศ์
2,000 นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตรวงศ์
291,800
90,000
8,000
40,000
100,000

40,000
10,000
15,000
10,000
10,000
10,000
5,000
15,000
2,600
500

นายถกรกันต์ เภกกิ้ม
นายถกรกันต์ เภกกิ้ม
จริยา เกาซ้วน
พนมกร ทองสอน
นายสุวัฒน์ มากอินทร์
นายสมพงษ์ ถวาย
นายชูชีพ แก้วสี
นางมาลี ยกเล็ก
นายสุวัฒน์ มากอินทร์
นางมาลี ยกเล็ก
นายพรทิพย์ ไทยเอียด
นายพนมกร ทองสอน
นายชูชีพ แก้วสี
นายสมพงษ์ ถวาย
Roni Rocas Medina
นางจุฬาลักษณ์ ศิริวงศ์
นางสาวสุกันยา โปดา
นางจุฬาลักษณ์ ศิริวงศ์
นางสาวอรวรรณ จันดี

700 นางสาวชนินาถ จันทร์
ประสิทธิ์
10,000 นางสาวชนินาถ จันทร์
ประสิทธิ์
1,200 นางจุฬาลักษณ์ ศิริวงศ์
- นายถกรกันต์ เภกกิ้ม
- นายธวัชชัย สังเทวฤทธิ์

142,000 นางจุฬาลักษณ์ ศิริวงศ์
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ลาดับ
ที่

โครงการ

กิจกรรม

งบประมาณ

38. โครงการสนับสนุน
การจัดการศึกษา
1.จัดซื้อวัสดุสานักงาน
2.ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ
3.สนับสนุนสาธารณูปโภควัสดุอุปกรณ์ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
39. โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ

1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
2.ศึกษาดูงานสานักงานห้องแผนงานและ
งบประมาณ
3.จัดซื้อวัสดุและเอกสารวิชาการ

40. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ 1.สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน
จัดการศึกษาของ 2.สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน
ผู้เรียน
3.จัดซื้อหนังสือเรียนและเอกสาร
ประกอบการเรียน
4.ICT
41. โครงการศึกษาดู
งานพัฒนา
บุคลากรฝ่าย
บริหารงบประมาณ
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ผู้รับผิดชอบ

2,807,000 นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตร
วงศ์
นางธัญชิตา ปะหินา
นางสาวปิยนุช ขวดทอง
580,000 นางสาวธัญชิตา ปะหินา
นางสาวสุจารี ศรีกาญจน์
544,000 นางสาวปิยนุช ขวดทอง
นางสาวพิชามชุ์ ศรีไตรรัตน์
1,672,670 นางสาวภัทรวดี สิงห์ทอง
นางสาวพรทิพย์ ถาวรวงศ์
279,000 นางสาวถิรวรรณ รัตนพันธ์
50,000 นางสาวถิรวรรณ รัตนพันธ์
30,000 นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตรวงศ์
200,000
5,866,255.28
904,700
844,850
2,110,103.61

นางศศิธร รัตนพันธ์
นางสาวภัทรวดี สิงห์ทอง
นางสาวภัทรวดี สิงห์ทอง
นางสาวพรทิพย์ ถาวรวงศ์
นางสาวกัญจนา ขาวบ้านนา

2,006,601.67 นายสิทธิชัย ชุมพล
100,000 นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตร
วงศ์

ลาดับ
ที่

โครงการ

42. โครงการระดมทุน
เพื่อการศึกษา
(ต่อ)

กิจกรรม

งบประมาณ

4.ระดมทุนปฐมนิเทศ
5.ระดมทุนวารสารโรงเรียน
6.ระดมทุนเรียนปรับพื้นฐาน
7.ระดมทุนค่าจ้างบุคลากร
8.ระดมทุนจางครูภาษาอังกฤษ
9.ระดมทุนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิต
10.ระดมทุนบัตรประจาตัว

43. โครงการพัฒนา
งานพัสดุและ
สินทรัพย์
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ผู้รับผิดชอบ

4,973,125 นางสาววิภัสสร ชุ่มจิตร
นางสาวพรทิพย์ ถาวรวงศ์
54,700 นางจรรยา งามประดิษฐ์
145,900 นายถกรกันต์ เภกกิ้ม
109,400 นางสาวนุจรีย์ มงกุฎแก้ว
1,167,200 นางนัยนา สัตถาพร
800,000 นายศรัณย์ มัคราช
360,000 นายอภิรักษ์ ขนอม
603,375 นายธวัชชัย สังข์เทวฤทธิ์
25,000 นางสาวฉวีวรรณ แซ่เฮง

ส่วนที่ 4
โครงการ
แผนงาน
ผลผลิตที่
สนองกลยุทธ์โรงเรียน

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
แผนยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
2,3
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียง
มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สนองมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล
ด้านคุณภาพผู้เรียน
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนุจรีย์ มงกุฎแก้ว
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
มิถุนายน 2564 - เมษายน 2565
1. หลักการและเหตุผล (หลักเหตุผล)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็น
กาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้
และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น และ
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นโรงเรียนจาเป็นต้องจัดกิ จกรรมเพื่อ ส่ง เสริมให้เหมาะสมกั บ
สติปัญญา และความสามารถของนักเรียนเพื่อพัฒนาด้านทักษะพิสัย พุทธิพิสัย จิตพิสัย นาไปสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรี ยนมี
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพ ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐ์
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนเป็ นผู้ ที่มีความพร้อมด้ ว ยคุ ณลั กษณะอันพึง ประสงค์
ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างเต็มความสามารถ โดยผู้เรียนเข้าประกวดในโครงการแข่ง ขันคนเก่ง ในโรงเรียนท้องถิ่น ทั้ง ใน
ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ระดั บ ภาค และระดั บ ประเทศ และส่ ง นั ก เรี ย นเข้ า ประกวดในงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับภาคและระดับประเทศต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ
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2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ
สามารถเผยแพร่และพัฒนาสังคมได้
3. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่มีทักษะทางวิชาการเข้าประกวดในหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ
3. เป้าหมาย (หลักพอประมาณ)
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการร้อยละ 80
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนจบหลักสูตรและสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในระดับดี
3.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย
ชื่อกิจกรรม
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบ
- ผลการทดสอบระดับชาติประจาปี
ระดับดี
ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)
2562 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ปีการศึกษา 2564
3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
พระแสงวิทยาติดอันดับ 5 ของวิทยา
เขต 3 สุราษฎร์ธานี และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนพระแสง
วิทยา มีความพร้อมในการรองรับการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET และการ
ทดสอบตามต้นสังกัดกาหนด
ระดับดี
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 6
โรงเรียนพระแสงวิทยา มีความพร้อมใน
การรองรับการทดสอบตามต้นสังกัด
กาหนด
2. กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ผลการแข่ง ขันทั กษะความสามารถของ นักเรียนร้อยละ 60 ที่เข้าร่วม
ความสามารถรอบด้านของนักเรียน
นักเรียน
โครงการได้รับรางวัลการเข้า
กลุ่มสาระภาษาไทย
ร่วมแข่งชัน
3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ผลการแข่งขันทักษะความสามารถของ นักเรียนร้อยละ 60 ที่เข้าร่วม
ความสามารถรอบด้านของนักเรียน
นักเรียน
โครงการได้รับรางวัลการเข้า
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ร่วมแข่งชัน
4. กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนร้อยละ 80 ที่เข้าร่วม
ความสามารถด้านกลุ่มสาระ
ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ผ่าน
โครงการได้รับรางวัลการเข้า
วิทยาศาสตร์
เกณฑ์การประเมิน
ร่วมแข่งชัน
5. กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ความสามารถรอบด้านของนักเรียน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ผลการแข่งขันทักษะความสามารถของ
นักเรียน
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นักเรียนร้อยละ 80 ที่เข้าร่วม
โครงการได้รับรางวัลการเข้า
ร่วมแข่งชัน

ชื่อกิจกรรม
6. กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ความสามารถรอบด้านของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา
7. กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ความสามารถรอบด้านของนักเรียน
กลุ่มสาระศิลปะ

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของรายการที่ส่งเข้าร่วมการ
แข่งขันได้รับรางวัล 1-5

ค่าเป้าหมาย
นักเรียนร้อยละ 70 ที่เข้าร่วม
โครงการได้รับรางวัลการเข้า
ร่วมแข่งชัน

นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน

นักเรียนร้อยละ 80 ที่เข้าร่วม
โครงการได้รับรางวัลการเข้า
ร่วมแข่งชัน

8. กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ความสามารถรอบด้านเทคโนโลยีของ
นักเรียน
9. กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ความสามารถรอบด้านของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน

ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยีผ่านเกณฑ์
การประเมิน
ผลการแข่งขันด้านทักษะ
ภาษาต่างประเทศ

นักเรียนร้อยละ 80 ที่เข้าร่วม
โครงการได้รับรางวัลการเข้า
ร่วมแข่งชัน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
หรือรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดงขึ้นไป
นักเรียนร้อยละ 70 ที่เข้าร่วม
โครงการได้รับรางวัลการเข้า
ร่วมแข่งชัน
ร้อยละ 80

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์

11. กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย

- ครูผู้สอนมีสื่อ นวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาภาษาไทย ครบทุกคน
- การใช้สื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์ต่าง ๆ
ส่งผลนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่สูงขึ้น
12. กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรม - มีวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีใช้ใน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุก
รายวิชา
- มีวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่อยู่ใน
สภาพดีพร้อมใช้งาน
13. กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
- ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจ
เพื่อเพิ่มศักยภาพและผลสัมฤทธิ์
การสื่อ เพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียน
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
มากขึ้น
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
14. กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
- ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจ
เพื่อเพิ่มศักยภาพและผลสัมฤทธิ์
การสื่อ เพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียน
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
มากขึ้น
สุขศึกษาและพลศึกษา
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ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ชื่อกิจกรรม
15. กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ

ตัวชี้วัด
บุคลากรในสถานศึกษามีวัสดุและ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอนอย่างเพียงพอ

16. กิจกรรมพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
(คหกรรม)

- ครู นักเรียน มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
สาหรับการฝึกปฏิบัติ
- นักเรียน ฝึกปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ปลอดภัยและสอบผ่านรายวิชาที่เรียน (
คหกรรม )
17. กิจกรรมพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมเพื่อ - ครู นักเรียน มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
เพิ่มศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการ สาหรับการฝึกปฏิบัติ
เรียน
- นักเรียน ฝึกปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
(หมวดอุตสาหกรรม)
ปลอดภัยและสอบผ่านรายวิชาที่เรียน
18. กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเพื่อ - จานวนสื่อ เทคโนโลยีที่จัดซื้อ จัดหา
เพิ่มศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการ ปรับปรุง ซ่อมแซม
เรียน
- ครูและนักเรียนที่ได้ใช้สื่อ นวัตกรรม
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
- นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของ
หลั ก สู ต รและมาตรฐานการศึ ก ษาของ
โรงเรียนและกลุ่มสาระ
19. กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียน 0,ร,
ปลอด 0,ร,มผ.
มผ. ลดลง
20. ปรับปรุง/ซ่อมแซมอุปกรณืใน
- ครูและนักเรียนได้ใช้สื่อ เทคโนโลยีใน
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
การจัดการเรียนการสอน
21. กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะ ครูมีความรู้ตามหลักสูตรและมาตรฐาน
ครู ในการจัดการเรียนการสอน
การศึกษาของโรงเรียนและกลุ่มสาระ
รายวิชาวิทยาการคานวณ
22. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
ระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา
มีเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
และเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
23. การประชุมเชิงปฏิบัติครูผู้สอน
ระดับคุณภาพของครูมีความรู้ในรายวิชา
รายวิชา IS
IS
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
24.กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน
ม.1,ม.4
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ค่าเป้าหมาย
ครูและนักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการใช้สื่อ อุปกรณ์ ที่
เหมาะสมไปใช้จัดการเรียน
การสอน ร้อยละ 80
- มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อ
การนามาใช้เป็นสื่อ วัสดุฝึก
แก่นักครูและนักเรียน ร้อยละ
95
มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการ
นามาใช้เป็นสื่อ วัสดุฝึกแก่
นักครูและนักเรียนร้อยละ 95
ร้อยละ 60

ร้อยละ 85
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 100
ระดับดี
ร้อยละ 80ขึ้นไป

4. กิจกรรม/ระยะเวลาดาเนินการ (หลักภูมิคุ้มกัน) (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ปีการศึกษา2564
ชื่อกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค
1. เสนอโครงการ
2. ประชุมชี้แจง
3. แต่งตั้งคณะทางาน
4. ดาเนินงานตาม
โครงการ
5. สรุปผลการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. จัดทารายงานผล
การดาเนินโครงการ
5. วิธีดาเนินโครงการ (หลักภูมิคุ้มกัน)
การวางแผนปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
Plan

งานกิจกรรม
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง กาหนด วัน เวลา ในการดาเนินงาน
3. จัดทาโครงการนาเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

Do
Check

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
1. ตรวจสอบ การบันทึกผลการการดาเนินงาน
2. การประชุมเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
3. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

Action

- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการทาเอกสารเผยแพร่
และรายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
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ตัวบ่งชี้
1. บันทึกการประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง
2. โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
3. คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
- เอกสารการดาเนินงาน
- แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม
- แบบรายงานผลการ
ดาเนินงาน

6. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและงบประมาณที่ใช้
เงินงบประมาณ
6.1 เงินอุดหนุน
6.1.1 เงินอุดหนุน (รายหัว) จานวน
684,960
บาท
6.1.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ........................................................... บาท
6.2 เงินรายได้สถานศึกษา
เงินรายได้สถานศึกษา
จานวน............................................................. บาท
6.3 เงินงบประมาณอื่น ๆ
เงินงบประมาณอื่นๆ
จานวน............................................................. บาท
รวม
684,960
บาท
7. วิธีการประเมิน (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ตัวชี้วัดกิจกรรม
- ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
- ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
- ร้อยละของนักเรียนที่เข้าสอบ
Pre O-Net
- ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ได้ผลคะแนนมากกว่า
คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 5
- ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
O-Net สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3
- ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเข้าร่วมการแข่งขัน
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากสถิติการเข้าร่วม
- สอบถามความพึงพอใจ
- ประเมินจากสถิติการเข้าร่วม
- ประเมินจากการทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึกสถิติ
- แบบสอบถามความ
พึงพอใจ
- แบบบันทึกสถิติ
- แบบทดสอบ

- ผลการแข่งขันทักษะรายการ
ต่าง ๆ ของนักเรียน
- ประเมินจากผลการเข้าร่วม
แข่งขัน
- ร้อยละของรายที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัล - ผลการแข่งขัน/สถิติ
1-5
- นักเรียนฝึกซ้อมดนตรีไทยและได้รับรางวัลจากการ ผลการแข่งขัน
แข่งขัน
- ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
- ประเมินจากผลการเข้าร่วม
ทักษะทางเทคโนโลยีผ่านเกณฑ์การประเมิน
แข่งขัน
- ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับ
- ผลการแข่งขันทักษะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หรือระดับเหรียญ
ภาษาต่างประเทศรายการต่าง
ทองแดงขึ้นไป
ๆ
- ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีทักษะตาม - เก็บข้อมูลการเข้าร่วมการ
กิจกรรมที่เข้าร่วมเพิ่มขึ้น
แข่งขัน
- ร้อยละนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะตามกิจกรรม
ที่เข้าร่วมเพิ่มขึ้น
- ผลการแข่งขัน

- แบบรายงานผลการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบรายงานผลการ
แข่งขัน
- แบบรายงานผลการ
แข่งขัน
- แบบสังเกต/ผลงาน
- แบบรายงานผล
- แบบรายงานผลการ
แข่งขัน
- แบบรายงานผลการ
เข้าร่วมกิจกรรม
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- แบบเก็บข้อมูล
- รายงานผลการ
แข่งขัน

ตัวชี้วัดกิจกรรม

วิธีการประเมินผล

- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์

- การลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรม/ผลการแข่งขัน

- สื่อ วัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการ
- สอบถามบุคลากรกลุ่มสาระ
เรียนการสอน
การเรียนรู้ภาษาไทย
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้สื่อ - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน
- มีวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ - ประเมินการใช้วัสดุอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ทุกรายวิชา
- ประเมินความพึงพอใจ
- มีวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่อยู่ในสภาพดีพร้อม
ใช้งาน
- จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการบริหาร - สอบถาม สัมภาษณ์
จัดการภายในกลุ่มสาระ
- ประเมินโครงการ
- ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจในการสื่อเพื่อ - ประเมินความพึงใจของ
สร้างความเข้าใจในการเรียนมากขึ้น
นักเรียนในการใช้สื่อเพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการเรียนมากขึ้น
- บุคลากรในสถานศึกษามีวัสดุและอุปกรณ์ในการ - ประเมินจากการมีวัสดุและ
ปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานและ
จัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบลงทะเบียนเข้า
ร่วมกิจกรรม/บันทึกผล
การแข่งขัน
- แบบประเมิน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
- แบบสอบถามความ
คิดเห็น
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ
- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน
โครงการ
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ
- แบบบันทึกทะเบียน
สื่อ
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ
- แบบสังเกต
- รายงานโครงการ
- ปพ. 5
- แผนการจัดการ
เรียนรู้

- ครู นักเรียนร้อยละ 95 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
สาหรับการฝึกปฏิบัติ
- นักเรียนร้อยละ 95 ฝึกปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ปลอดภัยและสอบผ่านรายวิชาที่เรียน(คหกรรม )

- ประเมินจากการจัดซื้อจัดหา
วัสดุอุปกรณ์
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนรายวิชาต่าง ๆ

- ครู นักเรียน มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสาหรับการฝึก
ปฏิบตั ิ
- นักเรียน ฝึกปฏิบัติงานได้ถูกต้องปลอดภัยและสอบ
ผ่านรายวิชาที่เรียน (อุตสาหกรรม)
- นักเรียนได้รับความรู้และประยุกต์ใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในงานควบคุมขนาดเล็กได้

- ประเมินความพอใจของ
นักเรียน และผู้ใช้บริการ

- แบบบันทึกการใช้
งาน เครื่องมือ อุปกรณ์
อุตสาหกรรม

- สังเกต
- ประเมิน

- แบบรายงานผล
กิจกรรม

- จานวนสื่อ เทคโนโลยีที่ได้รับการจัดซื้อ จัดหา
ปรับปรุง ซ่อมแซม

- สอบถามความพึงพอใจ
- ประเมินผลการเรียน

- แบบสอบถามความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
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ตัวชี้วัดกิจกรรม
- ครูและนักเรียนที่ได้ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน
- นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและกลุ่มสาระ
- ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียน 0,ร,มผ. ลดลง
- จานวน เทคโนโลยีที่ได้รับการจัดซื้อ จัดหา
ปรับปรุง ซ่อมแซม
- ร้อยละของครูมีความรู้เรื่องวิทยาการคานวณ

วิธีการประเมินผล

- สารวจข้อมูลจากครูประจา
วิชา
- ประเมินความพึงพอใจ
- ประเมินความพอใจของ
นักเรียน
-ประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินผลการ
เรียน
- แบบสารวจ
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ
- แบบประเมิน
- แบบประเมิน

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ)
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ
2. ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆสามารถเผยแพร่
และพัฒนาสังคมได้
3. ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาการสามารถเข้าร่วมแข่งขันในหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ ได้

ลงชื่อ................... ...............................................
(นางสาวนุจรีย์ มงกุฎแก้ว)
ตาแหน่ง ครู
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ..................................................................
(นางสาวจารุณี บัวแย้ม)
ตาแหน่งรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ..................................................................
(นายนาพล ฉิมเรือง)
ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ...................... ...................................
(นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตรวงศ์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
ผู้ตรวจสอบโครงการ
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ลงชื่อ........................... .......................................
(นายนภศูล ตุลยกุล)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา
ผู้อนุมัติโครงการ
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ผลการดาเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
*************************************************************

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ
2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ
3. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่มีทักษะทางวิชาการเข้าประกวดในหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ
กิจกรรมดาเนินการ
1. กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2564
2. กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถรอบด้านของนักเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย
3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถรอบด้านของนักเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
4. กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถด้านกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
5. กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถรอบด้านของนักเรียนกลุ่มสาระสัง คมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
6. กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถรอบด้านของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา
7. กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถรอบด้านของนักเรียนกลุ่มสาระศิลปะ
8. กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถรอบด้านเทคโนโลยีของนักเรียน
9. กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถรอบด้านของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน
11. กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย
12. กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
13. กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
14. กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
15. กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ
16. กิจกรรมพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คหกรรม)
17. กิจกรรมพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หมวดอุตสาหกรรม)
18. กิ จ กรรมพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลุ่ ม สาระ
ภาษาต่างประเทศ
19. กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนปลอด 0,ร,มผ.
20. ปรับปรุง/ซ่อมแซมอุปกรณืในห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
21. กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะครู ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคานวณ
22. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
23. การประชุมเชิงปฏิบัติครูผู้สอนรายวิชา IS
24.กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1,ม.4
งบประมาณที่ใช้ 684,960 บาท (หกแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสกสิบบาทถ้วน)

58

ผลการดาเนินการ
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ
2. ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆสามารถเผยแพร่
และพัฒนาสังคมได้
3. ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาการสามารถเข้าร่วมแข่งขันในหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ ได้
ปัญหา / อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ / แนวทางพัฒนา
-
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ชื่อโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิตที่
2,3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภพตามมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สนองมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล
ด้านคุณภาพผู้เรียน
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิชา ภักดีอักษร
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนมิถุนายน 2564 – เดือนเมษายน ๒๕๖๕
*************************************************
1. หลักการและเหตุผล (หลักเหตุผล)
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศัก ราช 2551 กล่าวว่า การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้นกระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษาทั้งสาม
รูปแบบในหมวด 3 ต้องเน้นทั้งความรู้ คุณธรรม และ กระบวนการเรียนรู้ ในเรื่องสาระความรู้ ให้บูรณาการ
ความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละระดับการศึกษา ได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับตนเองและ
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา
ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ด้านภาษา โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ ด้าน
การประกอบอาชีพ และการดารงชีวิตอย่างมีความสุข
ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับ ความสนใจ
ความถนัดของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งให้ ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการ
เผชิญ สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญ หา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึก ปฏิบัติจริ ง
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล และปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ทุกวิชา นอกจากนั้น ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ยังต้องส่งเสริมให้ผู้สอน จัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อ
และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการดาเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
การประเมินผลผู้เรียน ให้สถานศึกษาพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความ ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม
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การเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ส่วนการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ ให้ใช้วิธีการที่หลากหลาย
และนาผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุก ประเภท ต้องมีความ
หลากหลาย โดยส่วน กลางจัดทาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นความเป็นไทยและความเป็น
พลเมืองดี การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อและให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทา
หลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณลักษณะของสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาติ สาหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มเรื่องการพัฒนา
วิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสังคมศึกษา
ดังนั้น การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี การสอนที่มีประสิทธิภาพและอีกส่วนคือ
ตัวผู้เรียนเองนั้นเอง โรงเรียนพระแสงวิทยา ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์ดังกล่าว จึงได้จัดให้มี
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. วัตถุประสงค์ (4 มิต)ิ
1. เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแบบยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. เพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้วยกิจกรรมค่ายต่าง ๆ
5. เพื่อสนับสนุนและสืบสานวันสาคัญ ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
3. เป้าหมาย (หลักพอประมาณ)
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบยั่งยืน ร้อยละ 80
2. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานตามกิจกรรม ร้อยละ 80
3. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิ ปัญญาไทย นิยมไทย รัก
บ้านเมือง ดารงซึ่งความเป็นไทย ร้อยละ 80
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญให้มีประสิทธิภาพ และมี
ทักษะพื้นฐานในการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรักภูมิใจ ในภูมิปัญญาไทย ตระหนัก
ถึงความสาคัญในการดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
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3.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ชื่อกิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู/้
ศึกษาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ
ภาษาไทย

ความพึงพอใจ

ระดับดีมาก

2. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์

- ผลการประเมินด้านความรู้ที่นักเรียน
ได้รับ

- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
รู้อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ
80

3. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่

- ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของ
นักเรียน

- ระดับคุณภาพของวิทยากรท้องถิ่นที่ให้
ความรู้
- จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในกิจกรรมอยู่ในระดับ 3
คิดเป็นร้อยละ 80
- คุณภาพดีเยี่ยม
- ร้อยละ 100 นักเรียนได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู/้
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระ
ศิลปะ (ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์และ
ดนตรีไทย)

การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบท ร้อยละ 86
ของชุมชนและท้องถิ่น

5. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

- ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาศูนย์การ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
- ร้อยละของนักเรียนที่เรียนรู้รว่ มกับผู้อื่น
ได้และสนุกกับการเรียนรู้

6. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์
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ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ระดับดี

ชื่อกิจกรรม
7. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัด
- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
- นักเรียนที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย
- เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 50 คน
- เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรม มีทักษะ
ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
เปิดโลกทัศน์และประสบการณ์ชีวิต
8. กิจกรรมค่าย Social Camp นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีศักยภาพทางการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษา
เรียนและทักษะกระบวนการเรียนรู้ในวิชา ปีที่ 6
สังคมศึกษาเพิ่มมากขึ้น
9. กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานด้าน นักเรียนร้อยละ 80ที่เข้าร่วม
ทางด้านศิลปะ (ดนตรี
ศิลปะและความสามัคคีในรุ่นพี่รุ่นน้อง
โครงการเกิดความภาคภูมิใจใน
นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์)
ผลงานด้านศิลปะและความสามัคคี
ในรุ่นพี่รนุ่ น้อง
10. กิจกรรมค่ายเทคโนโลยี
- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ระดับดี
จากการ
จัดกิจกรรมในครั้งนี้
- นักเรียนที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมค่ายเทคโนโลยี
11. กิจกรรม English Camp - ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ร้อยละ 70
ในเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ
- ร้อยละนักเรียนมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษด้านการฟังและการพูด
- ร้อยละนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ
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ชื่อกิจกรรม

ตัวชี้วัด

12. กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วัน
ภาษาไทย ประจาปีการศึกษา
2564 (กิจกรรมบูรณาการระหว่าง
กลุ่มสาระ)

- ได้เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 70 ประจาปี
การศึกษา 2564 ทุกรายการ
1) ได้ “คุณครูผู้ส่งเสริมการใช้
ภาษาไทยดีเด่น ”ประจาปีการศึกษา
2563 จานวน 2 คน
2) ได้ “ นักเรียนผู้ใช้ภาษาไทย
ดีเด่น ” ประจาปีการศึกษา 2564
จานวน 2 คน
- ครู นักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ
ผลงานและความสามารถของนักเรียน
- ครู นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
- นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่
กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
- นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ
คิดอย่างมีเหตุผลตามหลักการ
วิทยาศาสตร์
- นักเรียนชุมนุมสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นภาคใต้ รามโนราห์ สามารถรา
มโนราห์ท่าพื้นฐานได้

13. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจาปี 2564

14. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นภาคใต้ “รามโนราห์”
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ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

- ร้อยละ 90
- ร้อยละ 90
- ร้อยละ 90
- ร้อยละ 90

- ร้อยละ 100 นักเรียนชุมนุมสืบ
สานวัฒนธรรมท้องถิน่ ภาคใต้ รา
มโนราห์ ผ่านกิจกรรมชุมนุม
- นักเรียนชุมนุมสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิน่ ภาคใต้ รามโนราห์ท่า
พื้นฐาน 12 ท่าได้ดี

ชื่อกิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

15. กิจกรรมตรุษจีน

- ร้อยละของความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 85

16. กิจกรรมคริสต์มาส

ร้อยละ 60

17. กิจกรรมรักการอ่านและงาน
บริการห้องสมุด

- ร้อยละของห้องเรียนจัดบอร์ดวัน
คริสต์มาส
- ร้อยละของนักเรียนที่วาดภาพ
ประกวด
- ร้อยละของนักเรียนที่ประกวดการ
ร้องเพลง
- ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมแสดงบน
เวที
- ร้อยละของนักเรียนที่แต่งกาย
ล้อเลียนตัวละคร
- ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมตอบ
คาถาม
-ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจใน
การเข้าใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรม

18. ระดมทุนเรียนปรับพื้นฐาน

-

ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 60
ร้อยละ 85
ร้อยละ 80
-

19.กิจกรรมอบรมครูด้านเทคโนโลยี -ครูร้อยละ 90 สามารถนาความรู้ไป ร้อยละ 90
พัฒนาสื่อเพื่อจัดการเรียนการสอนได้
เพื่อการจัดการเรียนรู้
-ครูร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาการใช้
ระบบลงคะแนน sgs
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4. กิจกรรม/ระยะเวลาดาเนินการ (หลักภูมิคุ้มกัน) (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)

ชื่อกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 256๔
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 256๔
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้/ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้
กิจกรรมเข้าค่าย
กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วัน
ภาษาไทย
กิจกรรมอบรมครูด้าน
เทคโนโลยี เพื่อการ
จัดการเรียนรู้
5. วิธีดาเนินโครงการ (หลักภูมิคุ้มกัน)
การวางแผนปฏิบัติงาน (PDCA)
ขั้นตอนการ
งานกิจกรรม
ดาเนินงาน
Plan
• จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
• ประชุมผู้เกี่ยวข้อง กาหนด วัน เวลา ในการ
ดาเนินงาน
• จัดทาโครงการนาเสนอผู้บริหารเพื่อขอ
อนุมัติจัดกิจกรรม
• แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
Do
• โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
Check
• ตรวจสอบ การบันทึกผลการการดาเนินงาน
• การประชุมเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคใน
การดาเนินงาน
• ประเมินผลการจัดกิจกรรม
Action
• คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการทา
เอกสารเผยแพร่ และรายงานผู้บริหาร
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ตัวบ่งชี้
• บันทึกการประชุมผู้เกี่ยวข้อง
• โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
• คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
• เอกสารการดาเนินงาน
• แบบสอบถามประเมินความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม

• แบบรายงานผลการดาเนินงาน

สถานศึกษาทราบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน
การจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
6. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและงบประมาณที่ใช้ (หลักพอประมาณ)
6.1 เงินอุดหนุน
6.1.1 เงินอุดหนุน (รายหัว)
จานวน
70,000
บาท
6.1.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน
321,000
บาท
6.2 เงินรายได้สถานศึกษา
เงินรายได้สถานศึกษา
จานวน................................................. บาท
6.3 เงินงบประมาณอื่น ๆ
เงินงบประมาณอื่น ๆ
จานวน................................................. บาท
รวม
391,000
บาท
ชื่อกิจกรรม
1. กิจกรรม
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้/ศึกษา
แหล่งเรียนรู้กลุ่ม
สาระภาษาไทย
2. กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
3. กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4. กิจกรรม
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้/ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ กลุ่ม
สาระศิลปะ
(ทัศนศิลป์

รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
ของกิจกรรม
1. ค่าเหมารถ

1. ค่าพาหนะ 1 คัน
2. วัสดุอุปกรณ์
3.ค่าธรรมเนียมการ
เข้าชม/วิทยากร

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

-

7,000

-

7,000

-

10,000
1,000

4,000

1. ค่าเช่าเหมารถ
บัส
จานวน 2 คัน

-

15,000

-

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู
6 คน
2. ค่าอาหาร
นักเรียน 35 คน
3. ค่าจ้างเหมารถ
บัส 8,000 บาท/
1 วัน

-

1,400

-

5,600
8,000
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ผู้รับผิดชอบ
นางกัณฑิตา
ไชยสิทธิ์

15,000 นางสุภิญญา
ลิ้มปรีชาชาติ
นางมาลี ยกเล็ก
นางสาวฉวีวรรณ
แซ่เฮง
15,000 นางจุฬาลักษณ์
ศิริวงศ์
นางสาวสุภารัตน์
หนูทองแก้ว
นางสาววิภัสสร
ชุ่มจิตร
15,000 นางสาวศิริพร เมืองราช
นางสาววันวิสาข์
ไทยเกิด
นายภูวนาถ
ลาดทุ่ง

ชื่อกิจกรรม
นาฏศิลป์และ
ดนตรีไทย)
5. กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
6. กิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์

7. กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์

8. กิจกรรมค่าย
Social Camp

9. กิจกรรมค่าย
พัฒนาศักยภาพ
ทางด้านศิลปะ
(ดนตรี นาฏศิลป์
ทัศนศิลป์)

รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
ของกิจกรรม

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ
รวม

ผู้รับผิดชอบ

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

1. ดาเนินงาน
จัดการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ที่อ่าวนาง
จังหวัดกระบี่
1. อุปกรณ์จัดฐาน
กิจกรรม
2. ค่าอาหาร
(นักเรียน 50 คน)
3. ค่าพาหนะ
4. เครื่องเสียง
1.ค่าพาหนะเหมา
จ่าย 1 คัน คันละ
10,000 บาท
2. วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ
4,000
3. ค่าธรรมเนียม
การเข้าชม/ตอบ
แทนวิทยากร
4. ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์
2. ค่าธรรมเนียม
6,000
การเข้าชม/ตอบ
แทนวิทยากร
3. ค่าจ้างเหมารถ
และค่ากิจกรรม
1. ค่าตอบแทน
10,000
วิทยากร
2. ค่าเกียรติบัตร
3. ค่าอาหาร
4. อุปกรณ์การจัด
ค่าย

20,000

-

-

2,000

25,000 นายวีรพงษ์
กันทัด

10,000

25,000 นางสาวถิรวรรณ
รัตนพันธ์
นางสาวเกศรินทร์
ระพีประสิทธิ์
นายทัศดาพงศ์ ปิ่นแก้ว

20,000 นางสาวปิยนุช ขวดทอง

10,000
12,000
1,000

1,000

10,000
6,000
13,000

-
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1,000
10,000
4,000

25,000 นายวรกฤษณ์
พงษ์พะกิจ
นายจักรพงศ์
กาลาสี
นางเสาวลักษณ์ รัสปะ
25,000 นางสาวศิริพร เมืองราช
นางสาววันวิสาข์ ไทย
เกิด
นายภูวนาถ
ลาดทุ่ง

รายละเอียด
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม
ค่าใช้จ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
ของกิจกรรม
10. กิจกรรมค่าย 1. อุปกรณ์จัดทา
2,500
6,000
เทคโนโลยี
เอกสาร
2. ป้ายไวนิลและ
2,500
ป้ายความรู้
3. กระดาษเกียรติ
1,000
บัตร
11. กิจกรรม
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์
2,500 30,000
English Camp 2. ค่าอาหารและค่า
10,000
เครื่องดื่ม
3. ค่าสถานที่
6,000
4. ค่าตอบแทน
3,000
วิทยากร
5. ค่ากิจกรรม
1,500
6. ค่าจ้างเหมารถ
7,000
12. กิจกรรมวัน 1. อุปกรณ์ (ของ
6,000
8,000
สุนทรภู่ สู่วัน
รางวัล)
ภาษาไทย
2. ค่าจัดทาป้าย
1,000
ประจาปี
นิเทศ
1,000
การศึกษา 2563 3. ค่าเขียนป้าย
(กิจกรรมบูรณา
การระหว่างกลุ่ม
สาระ)
13. กิจกรรม
1. ของรางวัล
5,000
19,000
สัปดาห์
กิจกรรมต่าง ๆ และ
วิทยาศาสตร์และ เกียรติบัตร
1,000 2,000
เทคโนโลยี
2. การแสดงทาง
ประจาปี 2564 วิทยาศาสตร์
500
500
3. การตอบปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์
1,000 1,000 1,000
4. การแข่งขันวาด
ภาพวิทยาศาสตร์
(สีและกระดาษวาด
ภาพ)
5. การแสดงละคร
วิทยาศาสตร์
2,000 2,000
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ผู้รับผิดชอบ
นายธวัชชัย
สังข์เทวฤทธิ์

น.ส.กนกนฤมล
คงอินทร์

นางจรรยา
งามประดิษฐ
และคณะ

นางสาวนุชรี
แสงสุด
นางสาวโศรดา
ธนากัณฑ์
นางสาวทิพยา
คงประพันธ์

ชื่อกิจกรรม

14. กิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นภาคใต้
“รามโนราห์”

15. กิจกรรมวัน
คริสต์มาส

16. กิจกรรม
ตรุษจีน

รายละเอียด
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
ของกิจกรรม
6. การแสดงจินต
ลีลา เฉลิมพระ
1,000
เกียรติ ร.9
7. การแข่งขัน
2,000
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
1. เป็นค่าจ้าง
16,000
2,000
18,000
วิทยากรท้องถิ่น
ชั่วโมง ๆ ละ 400
บาท จานวน 40
ชั่วโมง = 16,000
2. ค่าเช่าชุดสาหรับ
แสดงในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน
1. ประกวดการจัด
3,000
15,000
บอร์ดวันคริสต์มาส
2. ประกวดวาด
3,000
ภาพเกี่ยวกับวัน
คริสต์มาส/การ์ด
อวยพร
3. ประกวดการร้อง
1,500
เพลง
4. การแสดงบนเวที
3,000
ของห้องเรียนภาษา
5. การแข่งขันตอบ
1,500
คาถามเกี่ยวกับวัน
คริสต์มาส
6. หมวก
3,000
ชุดซานตาครอส
1.อุปกรณ์จัด
2000
5,000
ตกแต่งสถานที่
กิจกรรมวันตรุษจีน
2.ค่าชุดการแสดง
1000
3.ของรางวัล
2000
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นางจุฬาลักษณ์
ศิริวงศ์

ครูพิชามญชุ์
ครูอัจฉรา

นางสาวธิดา
เฉลิมพล

รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
ของกิจกรรม
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์

ชื่อกิจกรรม
17. กิจกรรมรัก
การอ่านและงาน
บริการห้องสมุด

18. ระดมทุน
เรียนปรับพื้นฐาน
19.กิจกรรม
1.ค่าวิทยากร
อบรมครูด้าน
2.ค่าอาหาร
เทคโนโลยี เพื่อ
การจัดการเรียนรู้

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ
ตอบแทน

4,000

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

ผู้รับผิดชอบ

100,000 100,000 นางยุพาวรรณ์
ขุนไกร
นางสาวกัญญาภัค
เพชรสวาท
131,400 นางสาวนุชรีย์
มงกุฎแก้ว
7,000
11,000 นายภูนาท
ลาดทุ่ง
นายวีรพงษ์
กันทัด
นายเกียรติศักดิ์
ชูแก้ว

7. วิธีการประเมิน (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ตัวชี้วัดกิจกรรม

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

- ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดถ้าสิงขร
อาเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ประเมินความพึงพอใจ

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

- ผลการประเมิน

- รายงานผลการประเมิน

- แบบประเมิน

- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตระหนัก เห็นคุณค่าและความสาคัญ และรู้
ประวัติความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
- แบบประเมิน
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ทาง
การสังเกต
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้ไปศึกษาค้นคว้าจริงและเรียนรู้จริง - สมุดบันทึก
ปฏิบัติด้วยตนเองจริง
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

- พัฒนาแหล่งเรียนรู้/ศึกษาแหล่งเรียนรู้ กลุ่ม
สาระศิลปะ (ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์และดนตรีไทย)

- สารวจนักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์และดนตรี
ไทย สังเกตแบบมีส่วนร่วม และ
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- แบบสารวจ และ
แบบสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม

ผลงาน ชิ้นงานจากการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
- ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาศูนย์การเรียนรู้กลุ่ม - ประเมินจากการตอบคาถาม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
พัฒนาการคิดระหว่างการจัดการ
- ร้อยละของนักเรียนที่เรียนรู้รว่ มกับผู้อื่นได้และ เรียนการสอน
สนุกกับการเรียนรู้

- คาถามพัฒนาการคิด

- ใบงานเกี่ยวกับการคิด
วิเคราะห์ และสรุปความคิด
- ประเมินจากใบงานเกี่ยวกับการคิด รวบยอด
วิเคราะห์ และสรุปความคิดรวบยอด

- ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์

- ประเมินความพึงพอใจ

- แบบประเมิน

- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้

- ประเมินจากสมุดบันทึก

- ร้อยละ 80

- แบบประเมินความพึงพอใจ

- ร้อยละ 80

- แบบทดสอบ

- แบบทดสอบ

ความพึงพอใจ

- นักเรียนที่เข้าร่วมมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
- ศักยภาพทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษาของ
นักเรียน

- แบบสังเกต

- นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้
ทางด้านสังคมศึกษา
- นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานด้าน
ศิลปะและความสามัคคีในรุ่นพี่รุ่นน้อง

- แบบสังเกต/แบบประเมินความ
พึงพอใจ

- แบบสังเกต/แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

- นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายกิจกรรมการเรียนรู้ได้รับ
ความรู้และพัฒนาการใช้ภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น

- สังเกต

สมุดบันทึกการร่วมกิจกรรม

- ประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจ

- นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายกิจกรรมการเรียนรู้มี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายเรียนรู้
- ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ

- ประเมินจากแบบสอบถาม
- การสังเกต

- แบบสังเกต

- การสอบถาม

- แบบสอบถาม

- รายงานผล

- แบบรายงานผล
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- ร้อยละนักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้าน
การฟังและการพูด
- ร้อยละนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ
- นักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับความสาคัญของภาษาไทยและ

- เก็บข้อมูลจากการทาแบบสอบถาม - แบบสอบถาม
และ ภาระงาน
- ภาระงาน

พระสุนทรโวหาร ( ภู่ ) เพิ่มขึ้น
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ตัวชี้วัดกิจกรรม
- ครู นักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ
ผลงานและความสามารถของนักเรียน
- ครู นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
- นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่
กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
- นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ
คิดอย่างมีเหตุผลตามหลักการ
วิทยาศาสตร์
- นักเรียนชุมนุมสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นภาคใต้ รามโนราห์ สามารถรา
มโนราห์ท่าพื้นฐานได้
- ร้อยละของห้องเรียนจัดบอร์ดวัน
คริสต์มาส
- ร้อยละของนักเรียนที่วาดภาพ
ประกวด
- ร้อยละของนักเรียนที่ประกวดการ
ร้องเพลง
- ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมแสดงบน
เวที
- ร้อยละของนักเรียนที่แต่งกาย
ล้อเลียนตัวละคร
- ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมตอบ
คาถามเกี่ยวกับวันคริสต์มาส
- ร้อยละของความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

- สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง/สังเกต - แบบสอบถาม/ภาพกิจกรรม
- การตัดสินจากชิ้นงาน/ผลการแข่งขัน
- ชิ้นงาน/ผลการแข่งขัน

- รามโนราห์ท่าพื้นฐาน 12 ท่า

- แบบประเมินการสังเกต

- จากการตรวจบอร์ดในห้องเรียน
- การวาดภาพ
- การร้องเพลง
- การสังเกต/การตรวจสอบรายชื่อ
- การสังเกต
- การตอบคาถาม

- แบบบันทึกการตรวจให้
คะแนน
- แบบประเมินการวาดภาพ
- แบบประเมินการร้องเพลง
- แบบบันทึกการลงชื่อ
- แบบบันทึกคะแนน
- ข้อคาถาม

- แบบประเมินความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ
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ตัวชี้วัดกิจกรรม
- ร้อยละของครูผู้สอนสามารถจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ร้อยละของครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ร้อยละของครูจัดตั้งชุมนุมบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ร้อยละของนักเรียนมีการออมทรัพย์
ประจาห้องเรียน
- ร้อยละของครู บุคลากร นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการประหยัดทรัพยากร

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

- ตรวจแผนจัดการเรียนรู้

- แผนจัดการเรียนรู้

- รายงานจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน/ตรวจแผนจัดการเรียนรู้

- แบบประเมินโครงงาน

- รายงานจัดตั้งชุมนุม
- สมุดชุมนุม
- รายงานการออมทรัพย์ประจาห้องเรียน
- สถิติการใช้ทรัพยากร

- สมุดออมทรัพย์
- แบบบันทึก

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ)
1. สถานศึกษามีการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแบบยั่งยืน
2. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพมาก
4. นักเรียนมีศักยภาพตามการสนับสนุนตามความสามารถ
5. สถานศึกษามีกิจกรรมสนับสนุนและสืบสานวันสาคัญ ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น

.
ลงชื่อ……………………………………………..
(นางสาวพิชา ภักดีอักษร)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.......................................................
(นางสาวนุจรีย์ มงกุฎแก้ว)
ตาแหน่ง ครู
ผู้เห็นชอบโครงการ
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ลงชื่อ..................................................................
(นายนาพล ฉิมเรือง)
ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
(นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตรวงศ์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
ผู้ตรวจสอบโครงการ

ลงชื่อ..................................................................
(นายนภศูล ตุลยกุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา
ผู้อนุมัติโครงการ

77

ผลการดาเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

*********************************************************
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแบบยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. เพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้วยกิจกรรมค่ายต่าง ๆ
5. เพื่อสนับสนุนและสืบสานวันสาคัญ ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
กิจกรรมดาเนินการ
1. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้/ศึกษาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
2. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้/ศึกษาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์และดนตรี
ไทย)
5. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
7. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
8. กิจกรรมค่าย Social Camp
9. กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะ (ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์)
10. กิจกรรมค่ายเทคโนโลยี
11. กิจกรรม English Camp
12. กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย ประจาปีการศึกษา 2563 (กิจกรรมบูรณาการระหว่างกลุ่ม
สาระ)
13. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี 2563
14. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ “รามโนราห์”
15. กิจกรรมวันคริสต์มาส
16. กิจกรรมตรุษจีน
17. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
18. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
งบประมาณที่ใช้ 391,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ผลการดาเนินการ
1. สถานศึกษามีการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแบบยั่งยืน
2. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพมาก
4. นักเรียนมีศักยภาพตามการสนับสนุนตามความสามารถ
5. สถานศึกษามีกิจกรรมสนับสนุนและสืบสานวันสาคัญ ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผลผลิตที่
สนองกลยุทธ์โรงเรียน

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
2,3
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียง
มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สนองมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล
ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ
นายภูวนาถ ลาดทุ่ง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ
มิถุนายน 2564 – เมษายน 2565
1. หลักการและเหตุผล (หลักเหตุผล)
การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความสาคัญ และจาเป็นที่ต้องส่ง เสริ ม และ
พัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมุ่ง เน้นพัฒนาองค์รวม
ของความเป็นมนุษย์ ทั้งร่างกาย สติ ปัญญา อารมณ์และสังคม เป็นผู้ที่มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย
เนื่องจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน
และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อ
สังคม มีจิตสาธารณะ อีกทั้งการจัดกิจกรรมที่ให้ ความรู้ ประสบการณ์ต่อผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวัน
สาคัญต่างๆ ก็สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีสติปัญญา อารมณ์และการอยู่ร่วมกันสังคมได้อย่ างดียิ่ง
จึงเล็งเห็นถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมี ความเป็นมนุษย์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และ
สังคมด้วยโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนี้
2. วัตถุประสงค์ (4 มิติ)
2.1 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาความเป็ น มนุ ษ ย์ ทั้ ง ร่ า งกาย สติ ปั ญ ญา อารมณ์ สั ง คม
วัฒนธรรม ตามหลักเศษฐกิจพอเพียง
2.2 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทางสังคมที่หลากหลายแก่นักเรียนได้มีความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
3. เป้าหมาย (หลักพอประมาณ)
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนร้อยละ 100 มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) เพื่อพัฒนาความสามารถและ
ความสนใจของผู้เรียน
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2. นักเรียนละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์และ
นักศึกษาวิชาทหาร
3. นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนที่โรงเรียนได้จัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันเปิด
บ้านวิชาการ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เป็นต้น
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. กิจจกรมมชุมนุมมีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม มีอุปกรณ์การจัดกิจกรรมพร้อมในการ
จัดการเรียนรู้
2. ห้องลูกเสือโรงเรียนพระแสงวิทยามีอุปกรณ์ที่จาเป็นมีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอและ
อุปกรณ์ทุกชนิดมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3. กิจกรรมนักเรียนที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
1. พัฒนาคุณภาพการบริหาร ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมชุมนุม
จัดการกิจกรรมชุมนุม
2. ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร 1. นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนพระแสงวิทยา
2. นักศึกษาวิชาทหารได้รับความรู้และ
นาไปใช้ในงานจราจรได้เป็นอย่างดี
3. นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย
3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และ 1. ห้องลูกเสือโรงเรียนพระแสงวิทยามี
ลูกเสือวิสามัญ
อุปกรณ์ที่จาเป็น
2. ห้องลูกเสือโรงเรียนพระแสงวิทยามี
สื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ
3. อุปกรณ์ทุกชนิดมีความสมบูรณ์พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ
4. วันวิชาการ
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ระดับความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม
5. ส่งเสริมการจัดการเรียน ผลการประเมินกิจกรรมผู้บาเพ็ญ
การสอนกิจกรรมผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์
ประโยชน์
6. ส่งเสริมการจัดการเรียน ผลการประเมินกิจกรรมยุวกาชาด
การสอน
ยุวกาชาด
7. ปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ชั้น ม.3 และ ม.6
8. กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน ร้อยละของนักเรียนที่เข้ากิจกรรมมีคงาม
พึงพอใจ

ค่าเป้าหมาย
ระดับดี
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
1. มีอุปกรณ์ที่จาเป็นเพียงพอสาหรับ
การเรียนการสอน
2. มีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอ
3. อุปกรณ์ทุกชนิดได้รับการซ่อมแซม
ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 90
2. นักเรียนมีความพึงพอใจระดับดี
ผู้บาเพ็ญประโยชน์ร้อยละ 95 มีผล
การประเมินผ่าน
ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมิน
ผ่าน
ระดับดี
ระดับดี

4. กิจกรรม/ระยะเวลาดาเนินการ (หลักภูมิคุ้มกัน) (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
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ชื่อกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค.

1. พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการกิจกรรม
ชุมนุม
2. ชุมนุมนักศึกษาวิชา
ทหารโรงเรียนพระแสง
วิทยา
3. ลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่และลูกเสือวิสามัญ
4. กิจกรรมวันวิชาการ
5. ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนกิจกรรมผู้
บาเพ็ญประโยชน์
6. ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนยุวกาชาด
7. ปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ชั้น ม.3 และ ม.6
8. กิจกรรมตลาดนัด
โรงเรียน
5. วิธีดาเนินโครงการ (หลักภูมิคุ้มกัน)
การวางแผนปฏิบัติงาน (PDCA)
ขั้นตอนการ
งานกิจกรรม
ดาเนินงาน
Plan
• จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
• ประชุมผู้เกี่ยวข้อง กาหนด วัน เวลา
ในการดาเนินงาน
• จัดทาโครงการนาเสนอผู้บริหารเพื่อ
ขออนุมัติจัดกิจกรรม
• แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
Do
• โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
Check
• ตรวจสอบ การบันทึกผลการการ
ดาเนินงาน
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ม.ค ก.พ.

มี.ค

เม.ย

ตัวบ่งชี้
• บันทึกการประชุมผู้เกี่ยวข้อง
• โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน
• คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
• เอกสารการดาเนินงาน
• แบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม

Action

• การประชุมเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคในการดาเนินงาน
• ประเมินผลการจัดกิจกรรม
• คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ
ทาเอกสารเผยแพร่ และรายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในการจัด
กิจกรรมในครั้งต่อไป

• แบบรายงานผลการดาเนินงาน

6. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและงบประมาณที่ใช้ (หลักพอประมาณ)
เงินงบประมาณ
6.1 เงินอุดหนุน
6.1.1 เงินอุดหนุน (รายหัว) จานวน .............................-............................... บาท
6.1.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน
219,000
บาท
6.2 เงินรายได้สถานศึกษา
เงินรายได้สถานศึกษา จานวน.................................................-.............................. บาท
6.3 เงินงบประมาณอื่น ๆ
เงินงบประมาณอื่นๆ จานวน....................................................-.............................. บาท
รวม
219,000
บาท
รายละเอียด
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม
ค่าใช้จ่าย
ผู้รับผิดชอบ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
ของกิจกรรม
1. พัฒนา
อุปกรณ์จัดกิจกรรม
20,000 20,000 นายภูวนาถ ลาดทุ่ง
คุณภาพการ
นายวีระพงศ์ กันทัด
บริหารจัดการ
นายเกียรติศักดิ์
กิจกรรมชุมนุม
ชูแก้ว
2. ชุมนุม
อุปกรณ์จัดกิจกรรม
6,000
6,000 น.ส.วิภัสสร ชุ่มจิตร
นักศึกษาวิชา
ทหารโรงเรียน
พระแสงวิทยา
3. ลูกเสือ
- ไวนิลกฎและคา
500
12,000 นายวรกฤษณ์
สามัญรุ่นใหญ่
ปฏิญาณ
พงษ์พะกิจ
-ไวนิลโครงสร้างการ
1,500
บริหารงาน
ลูกเสือโรงเรียน
- เชือกเงื่อน
4,000
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รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม
ค่าใช้จ่าย
ของกิจกรรม
- โมเดลงานวิชา
ทักษะลูกเสือ
- ธงประจาหมู่
(40 หมู่
25 บาท)
- เสาเต้นท์
- เชือกรั้งเต้นท์
4. วันวิชาการ - อุปกรณ์จัดฐาน
กิจกรรม
- ของรางวัล
- ค่าอาหาร
- ค่าจัดตกแต่ง
สถานที่
- ดอกไม้ประดับ
หน้าอก
- ค่าของที่ระลึก
5. ส่งเสริมการ - เสาธงสาหรับเปิด
จัดการเรียน กอง
การสอน
กิจกรรมผู้
บาเพ็ญ
ประโยชน์
6. ส่งเสริมการ - เสาธงสาหรับเปิด
จัดการเรียน กอง
การสอน
ยุวกาชาด
7. ปัจฉิมนิเทศ - อุปกรณ์จัด
นักเรียนชั้น ม. กิจกรรม/ตกแต่ง
3 และ ม.6
- ซุ้มบันทึกภาพ
- ของขวัญที่ระลึก
7. ปัจฉิมนิเทศ - ค่าอาหารและ
นักเรียนชั้น ม. เครื่องดื่ม
3 และ ม.6
- ค่าชุดการแสดง
- ด้ายผูกข้อมือ
- ดอกไม้

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม

ผู้รับผิดชอบ

4,000
2,000
37,500
15,800

90,000 นายภูวนาถ ลาดทุ่ง
นายวีระพงศ์ กันทัด
นายถกรกัณ เภกกิ้ม

20,000
10,500
5,200
-

1,000
-

3,000

3,000

นายภูวนาถ ลาดทุ่ง

-

-

3,000

3,000

นางปราณี วิริยะจีระ
พิพัฒน์

7,000

35,000 นายถกรกัณต์ เภกกิ้ม
และคณะ

-

8,000
3,000
25,000
3,000
2,000
2,000
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รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม
ค่าใช้จ่าย
ของกิจกรรม
8. กิจกรรม
- ป้ายกิจกรรม
ตลาดนัด
- ซุ้มบันทึกภาพ/
โรงเรียน
ตกแต่งสถานที่
รวม

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
-

-

2,000
8,000

58,200 125,800

ผู้รับผิดชอบ

10,000 นายถกรกัณต์ เภกกิ้ม
และคณะ
184,000

7. วิธีการประเมิน (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ตัวชี้วัดกิจกรรม
- ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมชุมนุม

วิธีการประเมินผล
รายงานการปฏิบัติกิจกรรม

- ร้อยละ 80 นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วม
กิจกรรม
- นักศึกษาวิชาทหารได้รับความรู้และนาไปใช้
ในงานจราจรได้เป็นอย่างดี
- นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย
- โรงเรียนมีห้องลูกเสือที่มีคุณภาพ
- โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนลูกเสือ
เพียงพอต่อความต้องการ
- ตรวจซ่อมบารุงอุปกรณ์ที่มีการชารุด
เสียหาย
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
- ผลการประเมินกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์
- ผลการประเมินกิจกรรมยุวกาชาด
- ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
- ร้อยละของโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมตาม
แนวทางนโยบาย “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างมีคุณภาพ

- บันทึกรายชื่อ
- ประเมินความพึงพอใจ
- สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้
แบบรายงานการปฏิบัติ
กิจกรรม
- แบบบันทึกรายชื่อ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบสังเกตพฤติพรรม

- ประเมินความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ

- ลงทะเบียน
- ประเมินความพึงพอใจ
- ประเมินผลการทากิจกรรม
- ประเมินผลการทากิจกรรม
- ประเมินความพึงพอใจ
ประเมินกิจกรรม

- แบบลงทะเบียน
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบบันทึกการประเมินผล
- แบบบันทึกการประเมินผล
- แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินกิจกรรม

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ)
1 นักเรียนได้รับการพัฒนาความเป็นมนุษย์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม วัฒนธรรม ตาม
หลักเศษฐกิจพอเพียง
2 สร้างเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายทางสังคมแก่นักเรียนได้มีความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
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ลงชื่อ……………………………………………..
( นายภูวนาถ ลาดทุ่ง )
ตาแหน่ง หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ
( นางนุจรีย์ มงกุฎแก้ว )
ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ.......................................... ........................
(นายนาพล ฉิมเรือง)
ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ......................................................
(นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตรวงศ์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
ผู้ตรวจสอบโครงการ

ลงชื่อ..................................................................
(นายนภศูล ตุลยกุล)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา
ผู้อนุมัติโครงการ
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ผลการดาเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
*******************************************************
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความเป็นมนุษย์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม
2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายแก่นักเรียนได้มีความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
กิจกรรมดาเนินการ
1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกิจกรรมชุมนุม
2. ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนพระแสงวิทยา
3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ
4. วันวิชาการ
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์
6. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด
7. ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
8. กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน
งบประมาณที่ใช้ 219,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ผลการดาเนินการ
1 นักเรียนได้รับการพัฒนาความเป็นมนุษย์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม วัฒนธรรม ตาม
หลักเศษฐกิจพอเพียง
2 สร้างเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายทางสังคมแก่นักเรียนได้มีความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
ปัญหา / อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ / แนวทางพัฒนา
-
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผลผลิตที่
สนองกลยุทธ์โรงเรียน

ปรับปรุงและพัฒนาสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
2, 3
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการมีส่วนร่วมด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
สนองมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล
ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิริพร เมืองราช นางสาวมยุรี เชยจันทร์
ลักษณะกิจกรรม
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ
มิถุนายน 2564 - เมษายน 2564
1. หลักการและเหตุผล (หลักเหตุผล)
การบริหารงานวิชาการ มีความสาคัญอย่างยิ่ง ต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดระบบ
การจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารให้มีความคล่องตัวสูง การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุม
ทันต่อการใช้งานอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการจัดการศึกษาที่มี คุณ ภาพ นับว่า เป็นปัจจัยเสริม ให้การบริห ารงานได้อ ย่ างมีประสิ ทธิภ าพและให้ มี
ความพร้อมในการให้บริการ อานวยความสะดวก กับนักเรียน ครูและผู้ปกครอง
2. วัตถุประสงค์ (4 มิต)ิ
1. เพื่อพัฒนาสานักงานวิชาการให้มีความคล่องตัวในการบริการ
2. เพื่อให้ห้องวิชาการเป็นระเบีย บ เป็นสัดส่วน มีความสะดวกต่อการให้ บริการกับนัก เรียน ครู
ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ
3. เป้าหมาย (หลักพอประมาณ)
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ผู้รับบริการร้อยละ 90 ขึ้นไปมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการที่ดี
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงานวิชาการอยู่ในระดับดี
3.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ชื่อกิจกรรม
ปรับปรุงและพัฒนาสานักงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ

ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
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ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90

4. กิจกรรม/ระยะเวลาดาเนินการ (หลักภูมิคุ้มกัน) (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย

ชื่อกิจกรรม
1. เสนอโครงการ
2. ประชุมชี้แจง
3. แต่งตั้งคณะทางาน
4. ดาเนินงานตาม
โครงการ
5. สรุปผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ
6. จัดทารายงานผลการ
ดาเนินโครงการ

5. วิธีดาเนินโครงการ (หลักภูมิคุ้มกัน)
การวางแผนปฏิบัติงาน (PDCA)
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
Plan
Do

Check
Action

งานกิจกรรม
1. ประชุมปรึกษาหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง/วางแผนการ
ปฏิบัติงาน
2. สารวจความต้องการและความจาเป็น
3. ดาเนินการกิจกรรม
- จัดทาสติ๊กเกอร์ซีทรู ติดบริเวณกระจก
- จัดซื้อโซฟาหนังสังเคราะห์
4. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
5. นาปัญหาในการดาเนินการเป็นแนวทางแก้ไข
6. รายงานผลผลการดาเนินงาน

ตัวบ่งชี้
แบบสารวจวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
เอกสารการดาเนินงานจัดซื้อ
จัดซ่อมแซม
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
แบบรายงานผลการดาเนินงาน

6. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและการศึกษาที่ใช้ (หลักพอประมาณ)
6.1 เงินอุดหนุนรายหัว
6.1.1 เงินอุดหนุนการเรียนการสอน
จานวน
22,962
บาท
6.1.2 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน .......................-....................... บาท
6.1.3.เงินอุดหนุน (หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน)
จานวน .......................-....................... บาท
6.2 เงินรายได้สถานศึกษา
จานวน
.......................-...................... บาท
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6.3 การศึกษาอื่น ๆ

จานวน

.......................-...................... บาท
22,962
บาท

รวม
รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม
ค่าใช้จ่าย
ของกิจกรรม
ปรับปรุงและ 1. สติ๊กเกอร์
พัฒนา
ซีทรู เมตรละ 800
สานักงาน
บาท จานวน 8 เมตร
กลุ่มบริหาร (800x8=6,400)
วิชาการ
2. โซฟาหนัง
สังเคราะห์ จานวน
1 ชุด
รวม

ลักษณะรายจ่ายการศึกษา
ตอบ
แทน
-

-

ผู้รับผิดชอบ

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

-

6,400

-

16,562 16,562

-

22,962

6,400 นางสาวศิริพร เมืองราช
นางสาวมยุรี เชยจันทร์

7. วิธีการประเมิน (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีการประเมินผล
1. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
- ประเมินจากความพึงพอใจ

22,962
เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินความพึงพอใจ

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิต)ิ
1. ระบบการบริหารงานวิชาการ มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
2. ห้องกลุ่มบริหารวิชาการและห้องปฏิบัติการ GPA มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ลงชื่อ.......................................................
(นางสาวศิริพร เมืองราช)
ตาแหน่ง ครู
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.......................................................
(นางสาวนุจรีย์ มงกุฎแก้ว)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารวิชาการ
ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายนาพล ฉิมเรือง)
ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตรวงศ์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและการศึกษา
ผู้ตรวจสอบโครงการ
ลงชื่อ

(นายนภศูล ตุลยกุล)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา
ผู้อนุมัติโครงการ
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ผลการดาเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
*******************************************************
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสานักงานวิชาการให้มีความคล่องตัวในการบริการ
2. เพื่อให้ห้องวิชาการเป็นระเบีย บ เป็นสัดส่วน มีความสะดวกต่อการให้ บริการกับนัก เรียน ครู
ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ
กิจกรรมดาเนินการ
1.ปรับปรุงและพัฒนาสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
งบประมาณที่ใช้ 22,962 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ผลการดาเนินการ
1. ระบบการบริหารงานวิชาการ มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
2. ห้องกลุ่มบริหารวิชาการและห้องปฏิบัติการ GPA มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ปัญหา / อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ / แนวทางพัฒนา
-
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผลผลิตที่
สนองกลยุทธ์โรงเรียน

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
2,3
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
สนองมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล
ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ
นางเสาวลักษณ์ รัสปะ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
1. หลักการและเหตุผล (หลักเหตุผล)
ในปัจจุบันนักเรียนให้ความสนใจ เอาใจใส่ด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยลง เนื่องจากสภาพ
ของสังคม ความเปลี่ยนแปลงของแนวทางดาเนินชีวิต และครอบครัว ไม่เอื้ออานวยในการส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมอย่างเต็มที่ โรงเรียนจึงมีหน้าที่ต้องเสริมสร้าง ปลูกฝัง และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กั บ
นักเรียนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ หลักธรรมเบื้องต้นทางศาสนา ทั้ง ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที เมตตากรุณา ความเสียสละ การประหยัด เป็นต้น เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและ
จิตใจของนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมมุ่งเน้นให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติ
ในชีวิตประจาวัน และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ฝ่ายกิจการนักเรียนจึงจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริม
ให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งจะทาให้นักเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและต่อสังคม
๒. วัตถุประสงค์ (๔ มิต)ิ
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันแบบความแตกต่างและหลากหลาย
4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
5. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หน้าที่ที่กาหนด
3. เป้าหมาย (หลักพอประมาณ)
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. นักเรียนทุกคนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
3. นักเรียนทุกยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่าและตระหนัก ในการร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. นักเรียนสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๓.๓ กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
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ชื่อกิจกรรม
1.ธรรมศึกษา

2.ค่ายผู้บาเพ็ญประโยชน์
3.เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด
ม.1
4.ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ม.2

5.ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ม.3
6.วันขึ้นปีใหม่
7.วันวิภาวดีรังสิตราลึก
8.โรงเรียนคุณธรรม
9.ค่ายคุณธรรม ม. 1

10.วันไหว้ครู

11.ค่ายคุณธรรม จริยธรรม (ค่าย
พุทธบุตร)ม.4

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของนักเรียนที่เข้าสอบ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90

- ร้อยละของนักเรียนที่สอบผ่าน
และได้รับวุฒิบัตร
ร้อยละผู้บาเพ็ญประโยชน์ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละลูกเสือเนตรนารีและยุว
กาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
1. ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารี
ยุวกาชาดได้รับการฝึกความอดทน
ความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเอง
รู้จักอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่น
2. ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารี
ยุวกาชาดที่มีความพึงพอใจในการ
เข้าค่าย
ร้อยละลูกเสือเนตรนารีและ
ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละของนักเรียน ครู และ
บุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันขึ้น
ปีใหม่
ร้อยละของนักเรียนและบุคลากร
โรงเรียน ที่เข้าร่วมพิธี
- ร้อยละนักเรียนมีโครงงาน
คุณธรรม อย่างน้อย 1 โครงงาน
ร้อยละของนักเรียน ได้รับพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษารู้จักบทบาท
หน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ร้อยละของนักเรียนที่แสดงความ
กตัญญูกตเวที และระลึกถึงบุญคุณ
ของครู-อาจารย์ และอนุรักษ์ละสืบ
สานขนบธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทย
ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมเข้าค่าย และปฏิบัติตนได้

ร้อยละ 60
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ระดับ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95

ร้อยละ 95
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 90

ชื่อกิจกรรม
12.การแข่งขันกีฬาภายใน พ.สว.
เกมส์
13.วันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา
14.วันแม่

ตัวชี้วัด
อย่างถูกต้อง ถูกวิธีเรื่องของ
คุณธรรม- จริยธรรม
ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ร้อยละของนักเรียนแสดงความ
กตัญญูกตเวที และระลึกถึงบุญคุณ
ของแม่ และอนุรักษ์ละสืบสาน
ขนบธรรมประเพณีอันดีงามของ
ไทย

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 95
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80

4. กิจกรรม/ระยะเวลาดาเนินการ (หลักภูมิคุ้มกัน) (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ชื่อกิจกรรม
เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.ธรรมศึกษา
2.ค่ายผู้บาเพ็ญประโยชน์
3.ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตร
นารี สามัญรุ่นใหญ่และยุว
กาชาด ม.1
4.ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตร
นารี สามัญรุ่นใหญ่และยุว
กาชาด ม.2
5.ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตร
นารี สามัญรุ่นใหญ่และยุว
กาชาด ม.3
6.วันขึ้นปีใหม่
7.วันวิภาวดีรังสิตราลึก
8.โรงเรียนคุณธรรม
9.ค่ายคุณธรรม ม. 1
10.วันไหว้ครู
11.ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(ค่ายพุทธบุตร)ม.4
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ต.ค.

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ชื่อกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

12.การแข่งขันกีฬาภายใน
พ.สว.เกมส์
13.วันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา
14.วันแม่
5. วิธีดาเนินโครงการ (หลักภูมิคุ้มกัน)
การวางแผนปฏิบัติงาน (PDCA)
ขั้นตอนการ
งานกิจกรรม
ดาเนินงาน
Plan
• จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
• ประชุมผู้เกี่ยวข้อง กาหนด วัน เวลา ในการ
ดาเนินงาน
• จัดทาโครงการนาเสนอผู้บริหารเพื่อขอ
อนุมัติจัดกิจกรรม
• แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
Do
• โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Check
• ตรวจสอบ การบันทึกผลการการดาเนินงาน
• การประชุมเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคใน
การดาเนินงาน
• ประเมินผลการจัดกิจกรรม
Action
• คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการทา
เอกสารเผยแพร่ และรายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน
การจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
หมายเหตุ ให้เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม

ตัวบ่งชี้
• บันทึกการประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง
• โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
• คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
• เอกสารการดาเนินงาน
• แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม
• แบบรายงานผลการ
ดาเนินงาน

๖. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและการศึกษาที่ใช้ (หลักพอประมาณ)
๖.1 เงินอุดหนุนรายหัว
๖.1.1 เงินอุดหนุนการเรียนการสอน จานวน
.............................................. บาท
๖.1.2 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ..................199,000.......... บาท
๖.1.3.เงินอุดหนุน(หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน)
จานวน .............................................. บาท
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๖.2 เงินรายได้สถานศึกษาจานวน
๖.3 การศึกษาอื่น ๆ จานวน(โควิด)

..............................................................บาท
.......................90,000.......................บาท
รวม................... 289,000............. บาท

ชื่อกิจกรรม
1.ธรรมศึกษา

2.ค่ายผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์

ลักษณะรายจ่ายการศึกษา
รายละเอียดการ
ดาเนินการ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
- ค่าดอกไม้ตกแต่ง
2,000
2,000
สถานที่
- ค่าน้าปานะผู้มอบ
วุฒิบัตร
-วัสดุจัดค่าย
16,000 16,000

2.กิจกรรมลูกเสือ -วัสดุ/อุปกรณ์
เนตรนารี ผู้บาเพ็ญ ประกอบอาหาร
ยุวกาชาด ม.1-ม.3 วัสดุ/อุปกรณ์การ
จัดกิจกรรมฐาน

100,000 100,000

3.วันขึ้นปีใหม่

- เต้นท์
-ค่าของขวัญ
นักเรียน
-ค่าวัสดุตกแต่งเวที
และสถานที่
-อาหาร และ
เครื่องดื่ม
เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย ,
อปพร.
4.วันวิภาวดีรังสิต - เครื่องไทยธรรม
ราลึก
วัสดุในการจัด
นิทรรศการ
ดอกไม้/พวงมาลา

นายจักรพงศ์ กาลาสี
นายวรกฤษณ์ พงษ์พะกิจ
นายสนธยา ทองศรี

นางสาวฑิตถิพัชร์ หล่อ
พันธ์
นางศศิธร รัตนพันธ์
น.ส.ณัญจนา ชาวบ้านนา
นายวรกฤษณ์ พงษ์พะกิจ
นางจรรยาวดี คาตา
นายสุวัฒน์ มากอินทร์

22,000

22,000

นางวันวิสาข์ ไทยเกิด
นายวรกฤษณ์ พงษ์พะกิจ
นางกัณฑิตา ไชยสิทธิ์
นายทัศดาพงศ์ ปิ่นแก้ว
นายสนธยา ทองศรี

1,000
1,500

4,000

นายวรกฤษณ์ พงษ์พะกิจ
นายจักรพงศ์ กาลาสี
นางเสาวลักษณ์ รัสปะ

1,500
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ผู้รับผิดชอบ

ชื่อกิจกรรม
5.โรงเรียน
คุณธรรม

6.วันไหว้ครู

7.ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม (ค่าย
พุทธบุตร)ม.4

8.การแข่งขัน
กีฬาภายใน
พ.สว.
เกมส์

ลักษณะรายจ่ายการศึกษา
รายละเอียดการ
ดาเนินการ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
-ค่าวิทยากร
10,000 10,000
-อาหารว่าง
คณะกรรมการและ
นักเรียน
-อุปรกรณ์ในการ
อบรม
-ของรางวัลการ
ประกวดและ
อุปกรณ์นิทรรศการ
โครงงานใน
โรงเรียน
-ค่าจัดสถานที่
20,000 20,000
- ของรางวัล/
เกียรติบัตร
- ค่าเช่าผ้าคลุม
เก้าอี้(150 ตัว)
- ค่าพวงมาลัย
-ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์จัดพาน
- ค่าอาหาร
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
เข้ารับการอบรม
คุณธรรม-จริยธรรม
ณ วัดควนคลัง
ค่าเช่าเหมารถบัส
4 คันๆละ
10,000
(งบอื่นๆ50,000)*
- รายละเอียดวัสดุ
และอุปกรณ์
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ผู้รับผิดชอบ
นายสุวิชา วรรณคง
นางสาวพิชา ภักดีอักษร
นายรัฐพล ทองศรี

นางสาวกัญญาภัค เพชร
สวาท
นายทัศดาพงศ์ ปิ่นแก้ว
นางจรรยาวดี คาตา
นายสนธยา ทองศรี

50,000

50,000

นางจุฬาลักษณ์ ศิริวงศ์
นายจตุรงค์ ชนะกุล
นางสาวชนินาถ จันทร์
ประสิทธ์

40,000

40,000

นายสมพงษ์ ถวาย
นางมาระตี ถวาย
นายสิทธิโชติ คุณนาแก

รายละเอียดการ
ดาเนินการ
9.วัน
วัสดุจัดบอร์ด
อาสาฬหบูชาและ วัสดุอุปกรณ์หลอม
วันเข้าพรรษา
เทียน
ดอกไม้ตกแต่งรถ
แห่เทียน
10.วันแม่
- ค่าจัดสถานที่เช่น
ผ้าผูกเวที ดอกไม้
ป้ายบนเวที
- ค่าจัดนิทรรศการ
- อาหารว่างและ
เครื่องดื่มเลี้ยง
ผู้ปกครอง/แขกผู้มี
เกียรติ
- การแสดงบนเวที
-ค่าตอบแทน
วิทยากร
- ของรางวัล/
เกียรติบัตร
รวมทั้งหมด
ชื่อกิจกรรม

ลักษณะรายจ่ายการศึกษา
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
10,000 10,000

15,000

นายจักรพงศ์ กาลาสี
นางมาลี ยกเล็ก

นางเสาวลักษณ์ รัสปะ
นางสาววันวิสาข์ ไทยเกิด
นายทัศดาพงศ์ ปิ่นแก้ว

289,000 289,000

7. วิธีการประเมิน (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีการประเมินผล
- ร้อยละของนักเรียนที่เข้าสอบ
- นักเรียนที่เข้าสอบ
- ร้อยละของนักเรียนที่สอบผ่านและ
- นักเรียนที่สอบผ่านและได้รับ
ได้รับวุฒิบัตร
วุฒิบัตร
ร้อยละผู้บาเพ็ญประโยชน์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรม

15,000

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินความพึงพอใจ
-เอกสารบันทึกนักเรียนเข้าสอบ
-แบบทดสอบ

สอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

- บันทึกรายชื่อ
- ประเมินความพึงพอใจ
- สังเกตพฤติกรรม
- สังเกต

- แบบบันทึกรายชื่อ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบสังเกตพฤติพรรม
- แบบสังเกต

- ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารี
ยุวกาชาดได้รับการฝึกความอดทน ความ
มีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
- ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารี
- สารวจความพึงพอใจ
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- แบบสารวจความพึงพอใจ

ตัวชี้วัดโครงการ
ยุวกาชาดที่มีความพึงพอใจในการเข้า
ค่าย
ร้อยละลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละของนักเรียน ครู และบุคลากร ที่
เข้าร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
- ร้อยละของนักเรียนและบุคลากร
โรงเรียน ที่เข้าร่วมพิธี
- ร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจใน
ความเป็นมาและความสาคัญของพระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม

ใบลงทะเบียนหรือใบรายชื่อที่
เข้าร่วมกิจกรรม

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

- สารวจ

- แบบสารวจ

- บันทึก

- แบบบันทึก

- นักเรียนมีโครงงานคุณธรรม อย่าง
- ประเมินโครงงาน
- แบบประเมินโครงงาน
น้อย 1 โครงงาน
- ทะเบียนคุมโครงงาน
- แบบบันทึกทะเบียนคุมโครงงาน
- การประกวดโครงงานโรงเรียนคุณธรรม -ผลการประกวดโครงงานโรงเรียน -แบบประเมินโครงงาน
คุณธรรม
ร้อยละของนักเรียน ได้รับพัฒนาคุณภาพ -ประเมินความพึงพอใจ
ทางการศึกษารู้จักบทบาท หน้าที่ของ
พุทธศาสนิกชนที่ดีมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

-แบบประเมินความพึงพอใจ

ร้อยละของนักเรียนที่แสดงความกตัญญู
กตเวที และระลึกถึงบุญคุณของครูอาจารย์ และอนุรักษ์ละสืบสานขนบ
ธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

-แบบประเมินความพึงพอใจ

-ประเมินความพึงพอใจ

-ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม - แบบสอบถาม
เข้าค่าย และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
ถูกวิธีเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้แสดงออกทางด้านกีฬาได้
อย่างเหมาะสม

- แบบประเมินผลความพึงพอใจ

- ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม - แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
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ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีการประเมินผล
- ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมวัน - บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
- ความพึงพอใจของนักเรียนที่ร่วม
- สอบถาม
กิจกรรม
ร้อยละของนักเรียนแสดงความกตัญญู -ประเมินความพึงพอใจ
กตเวที และระลึกถึงบุญคุณของแม่ และ
อนุรักษ์ละสืบสานขนบธรรมประเพณีอัน
ดีงามของไทย

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
- แบบประเมินความพึงพอใจ
-แบบประเมินความพึงพอใจ

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ)
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. เป็นโรงเรียนสุจริต
3. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ และศรัทธาต่อผู้ปกครอง/ต่อชุมชน
๔. นักเรียนสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ลงชื่อ……………………………………………..
(นางเสาวลักษณ์ รัสปะ)
ตาแหน่ง...........ครู..............
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................................
(นางสาวนฤมล คงทอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา
ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ..................................................................
(นายนาพล ฉิมเรือง)
ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
(นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตรวงศ์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและการศึกษา
ผู้ตรวจสอบโครงการ

ลงชื่อ............................ ......................................
(นายนภศูล ตุลยกุล)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา
ผู้อนุมัติโครงการ
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ผลการดาเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
*******************************************************
วัตถุประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันแบบความแตกต่างและหลากหลาย
4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
5. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หน้าที่ที่กาหนด
กิจกรรมดาเนินการ
1.ธรรมศึกษา
2.ค่ายผู้บาเพ็ญประโยชน์
2.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บาเพ็ญ ยุวกาชาด ม.1-ม.3
3.วันขึ้นปีใหม่
4.วันวิภาวดีรังสิตราลึก
5.โรงเรียนคุณธรรม
6.วันไหว้ครู
7.ค่ายคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)ม.4
8.การแข่งขันกีฬาภายใน พ.สว.เกมส์
9.วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
10.วันแม่
งบประมาณที่ใช้ 289,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ผลการดาเนินการ
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. เป็นโรงเรียนสุจริต
3. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ และศรัทธาต่อผู้ปกครอง/ต่อชุมชน
๔. นักเรียนสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ปัญหา / อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ / แนวทางพัฒนา
-
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ชื่อโครงกำร
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แผนงำน
ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ผลผลิตที่
2,3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มำตรฐำน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองมำตรฐำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
ด้านคุณภาพผู้เรียน
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ
นายสุวิชา วรรณคง
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร
16 พฤษภาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
๑. หลักกำรและเหตุผล (หลักเหตุผล)
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่ อให้นักเรียนได้
พัฒนาตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ มีจิตใจที่เข็มแข็ง มีทักษะการดารงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤต
ทั้งปวง บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ ดีของเยาวชนในสถานศึกษา คือการเชื่อฟังคาแนะนาของครู เมื่อ
ได้รับความรู้และปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้สาเร็จกลุ่มสังคมที่
ตนเป็นสมาชิกและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวดีจะส่ง ผลให้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข กลุ่มงานบริหารกิจการ
นักเรียน จึงจัดทาโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครู
ประจาชั้น และครูที่ปรึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
กลุ่ ม งานกิ จ การนั ก เรี ย นโรงเรี ย นพระแสงวิ ท ยา ตระหนั ก และเห็ น ความส าคั ญ ดั ง กล่ า ว จึ ง ได้
ดาเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สมบูรณ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นัก เรียนได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยืดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด
ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุ กฝ่าย เมื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนให้มีทักษะการ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรอดเร็วได้อย่างมีความสุข
๒. วัตถุประสงค์ (๔ มิต)ิ
๑. เพื่อวางแผนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
๒. เพื่อจะให้ครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
๓. เพื่อให้โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน
๔. เพื่อสร้างความเข้าใจในการศึกษาต่อในโรงเรียนพระแสงวิทยา
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๕. เพื่อรับสมัครนักเรียนใหม่
๖. เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพระแสงวิทยา
๗. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น
8. ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนและร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงแนวคิดระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในโรงเรียน
9. ส่งเสริมความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างบ้านและโรงเรียน ให้มีการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบิดา มารดา ผู้ปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
๑0. ร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อนักเรียน
๑1. เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และร่วมมือกับผู้ปกครองในการส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน
๓. เป้ำหมำย (หลักพอประมำณ)
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๑. นักเรียนโรงเรียนพระแสงวิทยา จานวน ๑,๕๖๘ คน
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑. โรงเรี ย นพระแสงวิ ท ยา มี ร ะบบสารสนเทศของระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
๒. ครูนาข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้ในการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถ
๓.๓ กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ชื่อกิจกรรม
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
๑. ประชุมผู้ปกครอง
- ร้อยละของผู้ปกครองที่เข้าร่วม
ร้อยละ ๘๐
ประชุม
2. รับนักเรียนเข้าใหม่
- ร้อยละของนักเรียนในเขตพื้นที่
ร้อยละ 8๐
บริการที่สมัครเข้าเรียนต่อโรงเรียน
พระแสงวิทยา
- ร้อยละของนักเรียนที่สมัครเข้า
ร้อยละ ๘๐
รับการสอบคัดเลือก
- ร้อยละของนักเรียนที่รายงานตัว
ร้อยละ ๙๕
- ร้อยละของนักเรียนที่มอบตัวเข้า
ร้อยละ ๙๕
เรียน
3. โฮมรูม
- ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
ร้อยละ ๙๕
กิจกรรมโฮมรูม
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ชื่อกิจกรรม
4. เยี่ยมบ้านนักเรียน
5.ประกันอุบัติเหตุนักเรียน
6.ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่
7. บัตรนักเรียน
8.คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของนักเรียนได้รับการ
เยี่ยมบ้าน
- ร้อยละของนักเรียนได้รับการทา
ประกันอุบัติเหตุ
- ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่
- ร้อยละของนักเรียนมีบัตร
ประจาตัว
- ร้อยละของนักเรียนและ
ผู้ปกครองทราบแนวปฏิบัติจาก
คู่มือ

ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ 95
ร้อยละ 100
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

๔. กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร (หลักภูมิคุ้มกัน) (เงื่อนไขควำมรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ปีกำรศึกษำ 2564
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

๑. ประชุมผู้ปกครอง
2. รับนักเรียนเข้า
ใหม่
3. โฮมรูม
4. เยี่ยมบ้านนักเรียน
5.ประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน
6.ปฐมนิเทศนักเรียน
เข้าใหม่
7. บัตรนักเรียน
8.คู่มือนักเรียนและ
ผู้ปกครอง

104

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

๕. วิธีดำเนินโครงกำร (หลักภูมิคุ้มกัน)
กำรวำงแผนปฎิบัติงำน (PDCA)
ขั้นตอนกำร
งำนกิจกรรม
ดำเนินงำน
Plan
• จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
• ประชุมผู้เกี่ยวข้อง กาหนด วัน เวลา ในการ
ดาเนินงาน
• จัดทาโครงการนาเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติจัด
กิจกรรม
• แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
Do

• โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Check

• ตรวจสอบ การบันทึกผลการการดาเนินงาน
• การประชุมเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน
• ประเมินผลการจัดกิจกรรม

ตัวบ่งชี้
• บันทึกการประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง
• โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
• คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
• เอกสารการ
ดาเนินงาน
• แบบสอบถาม
ประเมินความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรม

• คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการทาเอกสาร
• แบบรายงานผลการ
เผยแพร่ และรายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบเพื่อ
ดาเนินงาน
ปรับปรุงและพัฒนาในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
หมำยเหตุ ให้เปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมของแต่ละกิจกรรม
๖ . รำยละเอียดกิจกรรมดำเนินกำรและงบประมำณที่ใช้ (หลักพอประมำณ)
๖.๑ เงินอุดหนุนรำยหัว
๖.๑.๑ เงินอุดหนุนการเรียนการสอน จานวน
............................................. บาท
๖.๑.๒ เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ........................................... บาท
๖.๑.๓.เงินอุดหนุน(หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน)
จานวน .............................................. บาท
๖.๒ เงินรำยได้สถำนศึกษำจำนวน
................................59,200…...........บาท
๖.๓ งบประมำณอื่น ๆ จำนวน(โควิด)
......................... 115,000................บาท
รวม......................174,200........ บำท
Action
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ชื่อกิจกรรม
๑. ประชุม
ผู้ปกครอง
-ภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๖๓
-ภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๖๔

รำยละเอียดกำร
ดำเนินกำร
อาหารว่าง
สาหรับผู้ปกครอง
ค่าเช่าเก้าอี้

2. โฮมรูม

อาหารว่าง
สาหรับผู้ปกครอง
ค่าเช่าเก้าอี้
-

3. เยี่ยมบ้าน
นักเรียน

ค่าตอบแทนค่า
เบี้ยเลี้ยง

4.ปฐมนิเทศ
นักเรียนเข้าใหม่

- ค่าอาหารว่าง
และอาหารเที่ยง
นักเรียน ชั้นม.1
และ ม.4
- ค่าป้าย

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
33,500
38,500 นายศรัณย์ มัคราช
นายสนธยา ทอง
5,000
ศรี
นางจรรยา งาม
33,500
38,500 ประดิษฐ์
5,000
-

38,๐๐๐
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นายสิทธิโชติ คุณ
นาแก
นายสุวิชา วรรณ
คง
นางสาวกัญญาภัค
เพชรสวาท

38,๐๐๐ นางมาลี ยกเล็ก
นางนิตยาภรณ์
ลิ่มวิจิตรวงศ์
นางสาวลัดาวรรณ
เทพบุรี
นางกัณฑิตา ไชย
สิทธิ์
นายเอมย์ เครือ
หวัง
นางจรรยา งาม
ประดิษฐ์
นางกัณฑิตา ไชย
สิทธิ์
นางสาวอุไรวรรณ
โสภา

ชื่อกิจกรรม
5.บัตรนักเรียน

รำยละเอียดกำร
ดำเนินกำร
-บัตรนักเรียน ม.
1,4

6.คู่มือนักเรียนและ ไฟล์คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครอง
และผูป้ กครอง

รวมทั้งหมด

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
59,200
59,200 นายพนมกร ทอง
สอน
นางสาวอุไรวรรณ
โสภา
นางสาววาสนา
น้อยชาตรี
นางสาวอุไรวรรณ
โสภา
นางจรรยา งาม
ประดิษฐ์
นายรัฐพล ทองศรี
174,200
174,200

๗. วิธีกำรประเมิน (เงื่อนไขควำมรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ตัวชี้วัดโครงกำร
วิธีกำรประเมินผล
- ร้อยละของผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม
-สารวจความพึงพอใจ
-นับจานวนผู้ปกครองที่เข้าร่วม
ประชุม
- ร้อยละของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่สมัคร นับจานวนนักเรียนที่มาสมัคร
เข้าเรียนต่อโรงเรียนพระแสงวิทยา
นับจานวนนักเรียนที่เข้ารับการ
- ร้อยละของนักเรียนที่สมัครเข้ารับการสอบ
สอบคัดเลือก
คัดเลือก
นับจานวนนักเรียนที่ที่มารายงาน
- ร้อยละของนักเรียนที่รายงานตัว
ตัว
- ร้อยละของนักเรียนที่มอบตัวเข้าเรียน
นับจานวนนักเรียนที่ผู้ปกครองมา
มอบตัว
- ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม บันทึกในสมุดโฮมรูม
- ร้อยละของนักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้าน
สรุปผลการเยี่ยมบ้าน
สรุปผลความพึงพอใจ
- ร้อยละของนักเรียนได้รับการทาประกัน
สารวจรายชื่อ
อุบัติเหตุ
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เครื่องมือที่ใช้
-แบบสารวจความพึงพอใจ
-สมุดบันทึกกิจกรรม
แบบบันทึก
แบบบันทึก
แบบบันทึก
แบบบันทึก
แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้าน
-แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบบันทึก

ตัวชี้วัดโครงกำร
วิธีกำรประเมินผล
- ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
สารวจความพึงพอใจ
ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่
- ร้อยละของนักเรียนมีบัตรประจาตัว
สารวจรายชื่อ
- ร้อยละของนักเรียนและผู้ปกครองทราบแนว แบบสอบถาม
ปฏิบัติจากคู่มือ

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบบันทึก
แบบประเมินความพึงพอใจ

๘. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (๔ มิติ)
๑. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
๒. ครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
๓. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน
๔. มีนักเรียนเข้าใหม่ตามเกณฑ์เป้าหมาย
๕. สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพระแสงวิทยาได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย
๖. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน
๗. สร้างความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างบ้านและโรงเรียน
๘. มีการติดต่อสื่อสารผู้ปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียน
๙. โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับชุมชน และสถาบันครอบครัวมากขึ้น
๑๐. ครูที่ปรึกษาได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และร่วมมือกับผู้ปกครองในการส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนซึง่ เป็นทรัพยากรสาคัญของโรงเรียน

ลงชื่อ……………………………………………..
(นายสุวิชา วรรณคง)
ครู
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ....................................................
(นายนาพล ฉิมเรือง)
ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ......................................................
(นางสาวนฤมล คงทอง)
รองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารกิจการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ.......................................................
(นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตรวงศ์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
ผู้ตรวจสอบโครงการ
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ลงชื่อ........................... .......................................
(นายนภศูล ตุลยกุล)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา
ผู้อนุมัติโครงการ
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ผลการดาเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
*******************************************************
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อวางแผนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
๒. เพื่อจะให้ครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
๓. เพื่อให้โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน
๔. เพื่อสร้างความเข้าใจในการศึกษาต่อในโรงเรียนพระแสงวิทยา
๕. เพื่อรับสมัครนักเรียนใหม่
๖. เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพระแสงวิทยา
๗. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น
8. ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนและร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงแนวคิดระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในโรงเรียน
9. ส่งเสริมความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างบ้านและโรงเรียน ให้มีการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบิดา มารดา ผู้ปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
๑0. ร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อนักเรียน
๑1. เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และร่วมมือกับผู้ปกครองในการส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน
กิจกรรมดาเนินการ
๑. ประชุมผู้ปกครอง
2. รับนักเรียนเข้าใหม่
3. โฮมรูม
4. เยี่ยมบ้านนักเรียน
5.ประกันอุบัติเหตุนักเรียน
6.ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่
7. บัตรนักเรียน
8.คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
งบประมาณที่ใช้ 174,200 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาท)
ผลการดาเนินการ
๑. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
๒. ครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
๓. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน
๔. มีนักเรียนเข้าใหม่ตามเกณฑ์เป้าหมาย
๕. สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพระแสงวิทยาได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย
๖. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน
๗. สร้างความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างบ้านและโรงเรียน
๘. มีการติดต่อสื่อสารผู้ปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียน
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๙. โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับชุมชน และสถาบันครอบครัวมากขึ้น
๑๐. ครูที่ปรึกษาได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และร่วมมือกับผู้ปกครองในการส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนซึง่ เป็นทรัพยากรสาคัญของโรงเรียน
ปัญหา / อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ / แนวทางพัฒนา
-
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โครงการ
พัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิตที่
๒ , ๓.
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อ ๑ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียง
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อ ๔. ส่งเสริมการจัดการเพื่อความมั่นคงของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบน
พื้นฐานของความเป็นไทย
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที
่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

สนองมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล
ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ
นายชูชีพ แก้วสี
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
๑. หลักการและเหตุผล(หลักเหตุผล)
การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน อาคารสถานที่ สะอาด ปลอดภัย สวยงาม
เป็นสิ่งสาคัญและช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ ดังนั้น อาคารสถานที่ จึงจาเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา
ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความปลอดภัยสูงสุด มีสิ่งอานวยความสะดวกที่เพียงพอกับความต้องการของ
บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตาม
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา๒๕๖๔ และเพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา
๒. วัตถุประสงค์ (๔ มิต)ิ
๑. เพื่อให้อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องพักครู ห้องพิเศษ โรงอาหาร และอาคารประกอบมีความสะอาด
ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๒. เพื่อให้บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีบรรยากาศที่ดี
๓. เป้าหมาย (หลักพอประมาณ)
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน และบุคลากร ร้อยละ ๘๒มีความพึงพอใจที่ได้ใช้ประโยชน์จากอาคารที่มั่นคง แข็งแรง
สะอาด สะดวกปลอดภัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑. อาคารเรียนและสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน ปลอดภัยและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้
๓.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
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๓.๓ กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ลาดับ
ชื่อกิจกรรม
๑
หนูรักษ์เทาแดง
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า พัดลม ใน
โรงเรียน
ปรับปรุงระบบประปาในโรงเรียน

ตัวชี้วัด
ความพึงพอใจต่อความสะอาดของอาคารและ
สิ่งแวดล้อมโรงเรียน
ความพึงพอใจต่อการใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๘๒

ความพึงพอใจต่อการใช้ประปาในโรงเรียน

ร้อยละ ๘๒

ปรับปรุงงานระบายน้า
ปรับปรุงห้องสุขา
ปรับปรุงหอประชุม โดม
ปรับภูมิทัศน์
สร้างความปลอดภัยในโรงเรียน
และระบบกล้องวงจรปิด
ปรับปรุงห้องอุตสาหกรรม

ความพึงพอใจต่อการระบายน้าในโรงเรียน
ร้อยละของห้องสุขาที่ใช้งานได้ดี
ร้อยละของความพึงพอใจต่อการใช้หอประชุม และโดม
ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ร้อยละของความพึงพอใจต่อระบบความปลอดภัยใน
โรงเรียน
ร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ห้อง
อุตสาหกรรมโรงเรียนพระแสงวิทยา
พัฒนาห้องพยาบาล
ร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ
ห้องพยาบาลโรงเรียนพระแสงวิทยา
ปูคอนกรีตบล็อกบริเวณโรงเรียน ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และปรับปรุงห้อง ความพึงพอใจของครูและบุคลากรที่มีต่อสานักงาน
สานักงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ปรับปรุงสานักงานผู้อานวยการ ร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อสานักผู้อานวยการ
พัฒนาแปลงเกษตร
ร้อยละของนักเรียนที่เรียนรู้จากแปลงเกษตร
โรงเรียนพระแสงวิทยา
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้าดื่มใน ความพึงพอใจต่อการให้บริการน้าดื่มที่สะอาดใน
โรงเรียน
โรงเรียน
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน
ร้อยละของนักเรียนมีโต๊ะ เก้าอี้ สาหรับเรียนหนังสือ
อย่างพอเพียง
กั้นกระจกห้องเรียนภาษาอังกฤษ ร้อยละของห้องเรียนที่เพียงพอกับจานวนนักเรียน
จัดซื้อ ซ่อมบารุง รักษาแอร์
ร้อยละของเครื่องปรับอากาศที่มีความพร้อมใช้งาน
จัดทาป้ายอาคารสถานที่
ความพึงพอใจของ นักเรียน ครู บุคลากรและผู้ที่มาติดต่อ
ราชการที่มีต่อป้ายหน้าห้องเรียนและป้ายบอกทาง
ปรับปรุงห้องประชุมเล็ก
ความพึงพอใจต่อการใช้ห้องประชุมเล็ก
ซ่อมแซมอาคารสถานที่และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้อาคารสถานที่และครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
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ร้อยละ ๘๒

ร้อยละ ๘๒
ร้อยละ ๘๒
ร้อยละ ๘๒
ร้อยละ ๘๒
ร้อยละ ๘๒
ร้อยละ ๘๒
ร้อยละ ๘๒
๓๐๐ ตร.ม.
ร้อยละ ๘๒
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๒
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๒
ร้อยละ ๘๒

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกาย
นธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน

หมายเลขกิจกรรม

๔. กิจกรรม/ระยะเวลาดาเนินการ (หลักภูมิคุ้มกัน) (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ภาคเรียนที่ ๑ ปี
ภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔
การศึกษา ๒๕๖๔
ชื่อกิจกรรม

หนูรักษ์เทาแดง
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า พัดลม ในโรงเรียน
ปรับปรุงระบบประปาในโรงเรียน
ปรับปรุงงานระบายน้า
ปรับปรุงห้องสุขา
ปรับปรุงหอประชุม โดม
ปรับภูมิทัศน์
สร้างความปลอดภัยในโรงเรียนและระบบกล้องวงจร
ปิด
ปรับปรุงห้องอุตสาหกรรม
พัฒนาห้องพยาบาล
ปูคอนกรีตบล็อกบริเวณโรงเรียน
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และปรับปรุงห้องสานักงานกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป
ปรับปรุงสานักงานผู้อานวยการ
พัฒนาแปลงเกษตร
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้าดื่มในโรงเรียน
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน
กั้นกระจกห้องเรียนภาษาอังกฤษ
จัดซื้อ ซ่อมบารุง รักษาแอร์
จัดทาป้ายอาคารสถานที่
ปรับปรุงห้องประชุมเล็ก
ซ่อมแซมอาคารสถานที่และครุภัณฑ์
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๕. วิธีดาเนินกิจกรรม (หลักภูมิคุ้มกัน)
การวางแผนปฏิบัติงาน (PDCA)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
งานกิจกรรม
Plan
- ประชุมวางแผนโครงการ
(ขั้นตอนวางแผน)
- เขียนกิจกรรมเพื่อขออนุมัตินาเสนอ
กิจกรรม
Do(ขั้นดาเนินงาน)
- ดาเนินการตามแผน
Check
(ขั้นตรวจสอบ)
Action
(ขั้นปรับปรุง)

ตัวบ่งชี้
- บันทึกการประชุม
- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
- เอกสารดาเนินงาน
- ภาพถ่ายกิจกรรม
กรรมการตรวจสอบความถูกต้องทั้งปริมาณ - เอกสารตรวจรับงาน
และคุณภาพตามกาหนด
- ประเมินผลการทากิจกรรม
- แบบรายงานผลการดาเนินกิจกรรม
- นาผลการประเมินมาปรับปรุงในการ
ดาเนินการครั้งต่อไป

ลาดับที่

๖. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและงบประมาณที่ใช้ (หลักพอประมาณ)
๖.๑เงินอุดหนุนรายหัว
๖.๑.๑ เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน จานวน
๖.๑.๒ เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน
๖.๑.๓ เงินอุดหนุน(หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน) จานวน
๖.๒ เงินรายได้สถานศึกษา จานวน
๖.๓ เงินงบประมาณอื่น ๆ จานวน

ชื่อกิจกรรม

๖๙๖,๒๓๐
๓๙,๔๒๕

บาท
บาท

๕๖๔,๕๑๕
๖๘,๐๐๐
รวม ๑,๓๖๘,๑๗๐

บาท
บาท
บาท
บาท

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดการ
ดาเนินการ

๑

หนูรักษ์เทาแดง

- ซื้อไม้กวาด ไม้ถูพื้น
แปรงขัดพื้น ถังขยะ ที่โกย
ขยะ น้ายาทาความสะอาด
ถุงดา
- กระดาษพิมพ์เกียรติบัตร
- ของรางวัล

๒

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า - ซื้อและติดตั้งพัดลมใน
พัดลม ในโรงเรียน
ห้องเรียน
- ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า
ปลั๊กและสวิตซ์ ไฟส่อง
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ผู้รับ
ผิดชอบ

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
รวม
๓๙,๔๒๕ ๓๙,๔๒๕ ครูสุกัญญา

๙๑,๕๑๕ ๑๔๓,๗๔๕ ครูจตุรงค์
๕๒,๒๓๐

ลาดับที่
๓
๔
๕
๖

๗

๘
๙
๑๐

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดการ
ดาเนินการ

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

สว่างในห้องเรียน
สานักงาน ทางเดิน
ปรับปรุงระบบ
จัดซื้ออุปกรณ์ประปา เช่น
ประปาในโรงเรียน
ข้อต่อ ท่อประปา ก๊อกน้า
กาว เป็นต้น
ปรับปรุงงานระบายน้า - ปรับพื้นที่
- รางระบายน้า ค.ศ.ล.
ปรับปรุงห้องสุขา
- ซ่อมเปลี่ยนประตู พร้อม
มือจับ กลอน
- ดูดสิ่งปฏิกูลที่อุดตันในท่อ
ปรับปรุงหอประชุม -จัดซื้อชุดรับแขกและเก้าอี้
โดม
-จัดซื้อ/สร้าง ผ้าคลุมโต๊ะ
-ซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียง
-ปรับปรุงผนังหน้าเวที
ปรับภูมิทัศน์
- งานตกแต่งปรับพื้นที่ ตัด
ต้นไม้ที่ก่อให้เกิดอันตราย
รื้นถอนสิ่งก่อสร้าง
- ปูน อิฐ หิน ดิน ทราย
- อุปกรณ์ เครื่องมืองาน
ปรับภูมิทัศน์
- ปรับปรุงผิวจราจร
- จัด ตกแต่งสวน
สร้างความปลอดภัยใน ปรับปรุงกล้องวงจรปิด
โรงเรียนและระบบกล้อง
วงจรปิด
ปรับปรุงห้อง
- เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา
อุตสาหกรรม
- จัดซื้อเครื่องมือช่าง
พัฒนาห้องพยาบาล - ตู้ซิ้งล้างมือและเก็บ
อุปกรณ์
- ชุดผ้าปูที่นอน
- ติดตั้งตาข่ายป้องกัน
นกพิราบ
- เปลี่ยนหน้าต่างบานเกล็ด
เป็นบานเลื่อน
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๕,๐๐๐

รวม

ผู้รับ
ผิดชอบ

๕,๐๐๐ ครูชูชีพ

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ครูพนมกร
๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครูจตุรงค์
๕,๐๐๐
๔๗,๙๐๐ ๑๑๗,๙๐๐ ครูถกรกันต์
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๘๘,๐๐๐ ๓๑๒,๐๐๐ ชูชีพ แก้วสี
๑๔,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ชูชีพ แก้วสี
๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ครูพนมกร
๑๐,๐๐๐
๒,๕๐๐ ๑๐,๐๐๐ เนตรฤทัย
นนทบุตร
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๖,๐๐๐

ลาดับที่

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดการ
ดาเนินการ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
รวม
๑๑ ปูคอนกรีตบล็อก
- งานเตรียมพื้นที่
๙,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ครูชูชีพ
บริเวณโรงเรียน
- ปูน
๒,๐๐๐
- ทราย
๔,๐๐๐
- ค่าแรงปูคอนกรีตบล็อก
๑๕,๐๐๐
๑๒ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
- ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ครูมาลี
และปรับปรุงห้อง
สาหรับกิจกรรมนักเรียน
ยืม
สานักงานกลุ่มงาน - ซื้อแฟ้มใส่เอกสาร
๒,๐๐๐ วิชาการ
บริหารทั่วไป
- ติดตั้งสติกเกอร์กรองแสง
๑๘,๐๐๐
๑๓ ปรับปรุงสานักงาน -ซ่อมแซมห้องอานวยการ
๘๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ครูสาคร
ผู้อานวยการ
-ชุดกาแฟ
๒๐,๐๐๐
๑๔ พัฒนาแปลงเกษตร
- ค่าปรับพื้นที่
๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ครูพรทิพย์
- ค่าพันธุ์พืช
ไทยเอียด
- ค่าจ้างตัดหญ้า
- ฉีดพ่นยา
- ปุ๋ย
๑๕ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ซ่อมเครื่องผลิตน้าดื่ม
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ครูธวัธชัย
น้าดื่มในโรงเรียน
ครูอุดรศักดิ์
๑๖ จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน
๑๓๐,๐๐๐ ครูชูชีพ
๑๗ กั้นกระจกห้องเรียน กั้นแบ่งห้องเรียนจากหนึง่
๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ ครูศรัณย์
ภาษาอังกฤษ
ห้องเป็นสองห้องโดยใช้
ผนังอลูมิเนียมในส่วนล่าง
และกระจกสีชา ส่วนบน
๑๘ จัดซื้อ ซ่อมบารุง
- ล้างเครื่องปรับอากาศ
๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ครูจตุรงค์
รักษาแอร์
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ขนาด๑๒,๐๐๐ บีทียู
จานวน ๑ เครื่อง
๑๙ จัดทาป้ายอาคาร
- ติดตั้งป้ายหมายเลข
๑๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ครูพนมกร
สถานที่
ห้องในอาคารเรียนและ
ป้ายแสดงชั้นเรียน
- ติดตั้งป้ายบอกทาง
๓๐,๐๐๐
๒๐ ปรับปรุงห้องประชุม จัดทาชั้นวาง โต๊ะ และ
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ครูพนมกร
เล็ก
ตกแต่งห้องให้สวยงาม
๒๑ ซ่อมแซมอาคาร
ซ่อมบารุงอาคารสถานที่และ
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ชูชีพ แก้วสี
สถานที่และครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
งบแผนงาน
- ซ่อมประตู-หน้าต่าง
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ลาดับที่

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดการ
ดาเนินการ

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

รวม

ผู้รับ
ผิดชอบ

- ซ่อมหลังคา
- ซ่อมไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟ
- ซ่อมบารุงรถยนต์ส่วนกลาง
- ซ่อมเครื่องเสียง
- ซ่อมบารุงเครื่องปรับอากาศ
- อื่นๆ
๗. วิธีการประเมิน (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีการประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
ความพึงพอใจต่ออาคารสถานที่ การจัดการ
สอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถาม
สิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียน
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ อาคารสถานที่พอเพียงสาหรับการจัดการเรียนการสอน
๘.๒ อาคารสถานที่สะอาด ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
๘.๓ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในอาคารสถานที่ อยู่ในสภาพดี ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เรียน
และบุคลากรในโรงเรียน
๘.๔ โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน

ลงชื่อ……………………………………………..
(นายชูชีพ แก้วสี)
ตาแหน่ง ครู
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ......................................................
(นางนฤมล คงทอง)
ตาแหน่งรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
ผู้เห็นชอบกิจกรรม

ลงชื่อ....................................................
(นายนาพล ฉิมเรือง)
ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ.......................................................
(นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตรวงศ์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
ผู้ตรวจสอบโครงการ

ลงชื่อ........................... .......................................
(นายนภศูล ตุลยกุล)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา
ผู้อนุมัติโครงการ
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ผลการดาเนินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
*******************************************************
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องพักครู ห้องพิเศษ โรงอาหาร และอาคารประกอบมีความสะอาด
ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๒. เพื่อให้บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีบรรยากาศที่ดี
กิจกรรมดาเนินการ
๑.หนูรักษ์เทาแดง
๒.ปรับปรุงระบบไฟฟ้า พัดลม ในโรงเรียน
๓.ปรับปรุงระบบประปาในโรงเรียน
๔.ปรับปรุงงานระบายน้า
๕.ปรับปรุงห้องสุขา
๖.ปรับปรุงหอประชุม โดม
๗.ปรับภูมิทัศน์
๘.สร้างความปลอดภัยในโรงเรียนและระบบกล้องวงจรปิด
๙.ปรับปรุงห้องอุตสาหกรรม
๑๐.พัฒนาห้องพยาบาล
๑๑.ปูคอนกรีตบล็อกบริเวณโรงเรียน
๑๒.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และปรับปรุงห้องสานักงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑๓.ปรับปรุงสานักงานผู้อานวยการ
๑๔.พัฒนาแปลงเกษตร
๑๕.ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้าดื่มในโรงเรียน
๑๖.จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน
๑๗.กันกระจกห้องเรียนภาษาอังกฤษ
๑๘.จัดซื้อ ซ่อมบารุง รักษาแอร์
๑๙.จัดทาป้ายอาคารสถานที่
๒๐.ปรับปรุงห้องประชุมเล็ก
๒๑.ซ่อมแซมอาคารสถานที่และครุภัณฑ์
งบประมาณที่ใช้ ๑,๓๖๘,๑๗๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท)
ผลการดาเนินการ
๑ อาคารสถานที่พอเพียงสาหรับการจัดการเรียนการสอน
๒ อาคารสถานที่สะอาด ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
๓ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในอาคารสถานที่ อยู่ในสภาพดี ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
๔ โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
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ปัญหา / อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ / แนวทางพัฒนา
-
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ชื่อโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิตที่
๒,๓
.
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ ๔. ส่งเสริมการจัดการเพื่อความมั่นคงของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบน
พื้นฐานของความเป็นไทยสนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
สนองมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล
ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวมณฑา บุญคล่อง
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
________________________________________________________________________________
๑. หลักการและเหตุผล (หลักเหตุผล)
โรงเรียนพระแสงวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีการแข่งขันสูง จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ความรู้ และปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับผู้เรียน ความจงรักภักดีต่อชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งสาคัญ
ที่ต้องปลูกฝังเป็นอันดับแรก ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นมา
๒. วัตถุประสงค์ (๔ มิต)ิ
เพื่อเพื่อจัดป้ายเฉลิมพระเกียรติที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
๓. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลาดาเนินการของกิจกรรม (หลักพอประมาณ)
๓.๑ ตัวชี้วัด
ร้อยละของการการจัดสถานที่เฉลิมพระเกียรติและเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์
๓.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ ๑๐๐
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. บุคลากรทุกคนมีความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์
๔. กิจกรรม/ระยะเวลาดาเนินการ (หลักภูมิคุ้มกัน)( เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ชื่อกิจกรรม
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
๑. จัดป้ายและจัด
สถานที่เฉลิมพระ
เกียรติ
๒. พวงมาลาเฉลิมพระ
เกียรติ
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๕. วิธีดาเนินกิจกรรม (หลักภูมิคุ้มกัน)
การวางแผนปฏิบัติงาน (PDCA)
ขั้นตอนการดาเนินงาน งานกิจกรรม
Plan
- ประชุมวางแผนโครงการ
(ขั้นตอนวางแผน)
- เขียนกิจกรรมเพื่อขออนุมัตินาเสนอ
กิจกรรม
Do
(ขั้นดาเนินงาน)

ตัวบ่งชี้
- บันทึกการประชุม
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- คาสั่งแต่งตั้งกรรมการ
ดาเนินงาน
- เอกสารดาเนินงาน
- ภาพถ่ายกิจกรรม

- สารวจวัน เวลา ที่ต้องจัดสถานที่และพวง
มาลา
- ดาเนินการตามแผน
Check
- แต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง
- เอกสารตรวจรับงาน
(ขั้นตรวจสอบ)
- กรรมการตรวจสอบความถูกต้องทั้ง
ปริมาณและคุณภาพตามกาหนด
Action
- ประเมินผลการทากิจกรรม
- แบบรายงานผลการดาเนิน
(ขั้นปรับปรุง)
- นาผลการประเมินมาปรับปรุงในการ
กิจกรรม
ดาเนินการครั้งต่อไป
๖. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและงบประมาณที่ใช้ (หลักพอประมาณ)
๖.๑ เงินอุดหนุนรายหัว
๖.๑.๑ เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน จานวน
๖.๑.๒ เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน
๑๙,๕๐๐
๖.๑.๓ เงินอุดหนุน (หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน) จานวน
๖.๒ เงินรายได้สถานศึกษา จานวน
๖.๓ เงินงบประมาณอื่น ๆ จานวน
รวม
๑๙,๕๐๐
๗. วิธีการประเมิน (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีการประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
๑. มีป้ายและสถานที่เฉลิมพระเกียรติในวัน สังเกตจากสถานที่จริง
ภาพถ่าย
สาคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. ร้อยละของการการจัดและเข้าร่วมถวาย สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม ภาพถ่าย
พวงมาลาในวันสาคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
๒. นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จากป้ายกิจกรรม
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ลงชื่อ...........................................
(นางสาวมณฑา บุญคล่อง)
ตาแหน่ง ครู
ผูเ้ สนอโครงการ

ลงชื่อ...........................................
(นางสาวนฤมล คงทอง)
ตาแหน่งรองผูอ้ านวยการโรงเรียน
ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ....................................................
(นายนาพล ฉิมเรือง)
ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ.......................................................
(นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตรวงศ์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
ผู้ตรวจสอบโครงการ

ลงชื่อ........................... .......................................
(นายนภศูล ตุลยกุล)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา
ผู้อนุมัติโครงการ
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ผลการดาเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ
*******************************************************
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพื่อจัดป้ายเฉลิมพระเกียรติที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
กิจกรรมดาเนินการ
๑. จัดป้ายและจัดสถานที่เฉลิมพระเกียรติ
๒. พวงมาลาเฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณที่ใช้ ๑๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท)
ผลการดาเนินการ
๑. มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
๒. นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จากป้ายกิจกรรม
ปัญหา / อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ / แนวทางพัฒนา
-
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โครงการ
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระแสงวิทยา
แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิตที่
ข้อ ๒ , ๓
.
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ ๔. ส่งเสริมการจัดการเพื่อความมั่นคงของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบน
พื้นฐานของความเป็นไทย
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สนองมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ด้านคุณภาพผู้เรียน
 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอรวรรณ จันดี
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่

 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
*************************************************
๑. หลักการและเหตุผล (หลักเหตุผล)
ในการจัดการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคในการมีส่วนร่วมพัฒนา
สถานการศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการวางแผน ดาเนินงาน และ
ประเมินผล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างมาก
โดยโรงเรียนต้องชี้แจงนโยบาย โครงการต่าง ๆ การบริหารจัดการในโรงเรียน ตลอดจนข้อมูลข่าวสารในด้าน
การจัดการศึกษา พฤติกรรมของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาโรงเรียนจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์ (๔ มิต)ิ
๒.๑ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๒ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และความประพฤติของนักเรียน
๒.๓ เพื่อทราบปัญหาของนักเรียนและช่วยกันแก้ไขปัญหา
๒.๔ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน
๓. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลาดาเนินการของกิจกรรม (หลักพอประมาณ)
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียนจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระแสงวิทยา ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่
๓.๓ กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
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กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนพระแสงวิทยา

ตัวชี้วัด
จานวนครั้งของการจัดประชุม

ค่าเป้าหมาย
ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง

๔. กิจกรรม/ระยะเวลาดาเนินการ (หลักภูมิคุ้มกัน)( เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ชื่อกิจกรรม
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนพระแสงวิทยา
๕. วิธีดาเนินกิจกรรม (หลักภูมิคุ้มกัน)
การวางแผนปฏิบัติงาน (PDCA)
ขั้นตอนการดาเนินงาน งานกิจกรรม
Plan
- ประชุมวางแผนโครงการ
(ขั้นตอนวางแผน)
- เขียนกิจกรรมเพื่อขออนุมัตินาเสนอ
กิจกรรม
Do
(ขั้นดาเนินงาน)

ตัวบ่งชี้
- บันทึกการประชุม
- โครงการประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระ
แสงวิทยา
- คาสั่งแต่งตั้งกรรมการดาเนินงาน
- เอกสารเชิญประชุม
- บันทึกการประชุม
- ภาพถ่ายกิจกรรม
- เอกสารตรวจรับงาน

- สารวจวัน เวลา สถานที่
- ออกหนังสือเชิญ
- ดาเนินการประชุม
Check
- ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดการ
(ขั้นตรวจสอบ)
ประชุม
Action
- ประเมินผลการทากิจกรรม
- แบบรายงานผลการดาเนินกิจกรรม
(ขั้นปรับปรุง)
- นาผลการประเมินมาปรับปรุงในการ
ดาเนินการครั้งต่อไป
๖. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและงบประมาณที่ใช้ (หลักพอประมาณ)
๖.๑ เงินอุดหนุนรายหัว
๖.๑.๑ เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน จานวน
๓,๐๐๐ บาท
๖.๑.๒ เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน
- บาท
๖.๑.๓ เงินอุดหนุน (หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน) จานวน
- บาท
๖.๒ เงินรายได้สถานศึกษา จานวน
บาท
๖.๓ เงินงบประมาณอื่น ๆ จานวน
- บาท
รวม
๓,๐๐๐ บาท
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ชื่อกิจกรรม
ประชุม
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนพระแสง
วิทยา

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดการ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
รวม
- ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม
๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ นางสาว
- ค่าเอกสาร
อรวรรณ จันดี

ค่าเอกสาร
๗. วิธีการประเมิน (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีการประเมินผล
จานวนครั้งของการจัดประชุม
บันทึกการเข้าร่วม

เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึก

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่
๘.๒.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน องค์กรต่างๆในชุมชนกับโรงเรียน
๘.๓ โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
ลงชื่อ...........................................
(นางสาวนฤมล คงทอง)
ตาแหน่งรองผูอ้ านวยการโรงเรียน
ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ...........................................
(นางสาวอรวรรณ จันดี)
ตาแหน่ง ครู
ผูเ้ สนอโครงการ

ลงชื่อ...........................................
(นางนิตยาภรณ์ ลิม้ วิจิตรวงศ์)
ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ บริหาร
ผูต้ รวจสอบโครงการ

ลงชื่อ...........................................
(นายนาพล ฉิมเรือง)
ตาแหน่งประธานกรรมการสถานศึกษา
ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ...........................................
(นายนภศูล ตุลยกุล)
ตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา
ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ
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ผลการดาเนินโครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระแสงวิทยา
*******************************************************
วัตถุประสงค์
๑ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และความประพฤติของนักเรียน
๓ เพื่อทราบปัญหาของนักเรียนและช่วยกันแก้ไขปัญหา
๔ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน
กิจกรรมดาเนินการ
1.ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระแสงวิทยา
งบประมาณที่ใช้ 3,000 บาท (สามพันบาท)
ผลการดาเนินการ
๑ คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่
๒.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน องค์กรต่างๆในชุมชนกับโรงเรียน
๓ โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
ปัญหา / อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ / แนวทางพัฒนา
-
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ชื่อโครงการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิตที่
๒ , ๓.
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ ๔. ส่งเสริมการจัดการเพื่อความมั่นคงของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบน
พื้นฐานของความเป็นไทยสนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ผู้รับผิดชอบ
นางสุภิญญา ลิ้มปรีชาชาติ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
๑ พฤษภาคม๒๕๖๔ – ๓๐ เมษายน๒๕๖๕
*************************************************
๑. หลักการและเหตุผล(หลักเหตุผล)
การเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษา เป็นสิ่งที่จะต้องดาเนินการควบคู่กันไป การพัฒนาเด็กและ
เยาวชน จึงอยู่ที่กระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
นับตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประสานความร่วมมือ ประสาน
ประโยชน์ที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
และปลอดภัย โรงเรียนพระแสงวิทยาได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวจึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมา
๒. วัตถุประสงค์ (๔ มิต)ิ
๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
๒. เพื่อให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
๓. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ได้
๔. เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองโรค และมีวัสดุอุปกรณ์
ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
๓. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลาดาเนินการของกิจกรรม (หลักพอประมาณ)
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้อยละ ๘๔ ของนักเรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เรียนโรงเรียนพระแสงวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาวะที่ดีตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกาหนด
๓.๓กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและวัสดุครุภัณฑ์ ร้อยละของความพึงพอใจของ
ร้อยละ ๘๒
ประจาห้องพยาบาล
ผู้ใช้บริการห้องพยาบาล
สาธารณสุขในโรงเรียน
ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพดี ร้อยละ ๘๒
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
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ป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา
(COVID-19)

อย. น้อย

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ ร้อยละ ๑๐๐
ศึกษาทุกคนได้รับการตรวจคัด
กรองโรค และมีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ด้าน ร้อยละ ๘๒
อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ดี

๔. กิจกรรม/ระยะเวลาดาเนินการ (หลักภูมิคุ้มกัน)( เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ชื่อกิจกรรม
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและ
วัสดุครุภัณฑ์ประจา
ห้องพยาบาล
สาธารณสุขในโรงเรียน
ป้องกันเฝ้าระวังโรค
ไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
อย. น้อย
๕. วิธีดาเนินกิจกรรม (หลักภูมิคุ้มกัน)
การวางแผนปฏิบัติงาน (PDCA)
ขั้นตอนการดาเนินงาน งานกิจกรรม
Plan
- ประชุมวางแผนโครงการ
(ขั้นตอนวางแผน)
- เขียนกิจกรรมเพื่อขออนุมัตินาเสนอ
กิจกรรม
Do
(ขั้นดาเนินงาน)
Check

- สารวจวัน เวลา สถานที่
- ดาเนินการตามแผน
- แต่งตั้งกรรมการตรวจรับงาน
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ตัวบ่งชี้
- บันทึกการประชุม
- โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยใน
โรงเรียน
- คาสั่งแต่งตั้งกรรมการดาเนินงาน
- เอกสารดาเนินงาน
- ภาพถ่ายกิจกรรม
- เอกสารตรวจรับงาน

(ขั้นตรวจสอบ)
Action
(ขั้นปรับปรุง)

- กรรมการตรวจสอบความถูกต้องทั้ง
ปริมาณและคุณภาพตามกาหนด
- ประเมินผลการทากิจกรรม
- นาผลการประเมินมาปรับปรุงในการ
ดาเนินการครั้งต่อไป

- แบบรายงานผลการดาเนินกิจกรรม

๖. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและงบประมาณที่ใช้ (หลักพอประมาณ)
๖.๑เงินอุดหนุนรายหัว
๖.๑.๑ เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน จานวน
๖.๑.๒ เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน
๖.๑.๓ เงินอุดหนุน(หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน) จานวน
๖.๒ เงินรายได้สถานศึกษา จานวน
๖.๓ เงินงบประมาณอื่น ๆ จานวน
รวม
ชื่อกิจกรรม

รายละเอียดการ
ดาเนินการ
- เวชภัณฑ์ยา

๑๗,๐๐๐

บาท
บาท

๙๕,๐๐๐
๑๑๒,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
รวม
๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ นางสาวเนตร
ฤทัย

๑. จัดซื้อเวชภัณฑ์
ยาและวัสดุ
ครุภัณฑ์ประจา
ห้องพยาบาล
๒.สาธารณสุขใน ตรวจสุขภาพนักเรียน
โรงเรียน
- อาหารว่าง+เครื่องดื่ม
ตรวจสุขภาพครูและ
บุคลากร
- อาหารว่าง+เครื่องดื่ม
ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง
- อาหารว่าง+เครื่องดื่ม
- ค่าตอบแทน
- ค่าของรางวัล
๑,๐๐๐
การให้ความรู้ส่งเสริม
๑,๐๐๐
สุขภาพอนามัย
- ค่าอุปกรณ์จัดบอร์ด

๓,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นางสุภิญญา
๑,๐๐๐

นางสาว
เนตรฤทัย
นายสุธี

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐
๒๐,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐ นางสาวธิดา
เฉลิมพล
๗,๐๐๐
นางสุภิญญา

๓. ป้องกันเฝ้าระวัง - เจลล้างมือและ
โรคไวรัสโคโรนา แอลกอฮอล์
(COVID-19)
- เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
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ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดการ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
รวม
- กิจกรรมและสถานที่เฝ้า
๕๕,๐๐๐
นางพรทิพย์
ระวัง
๔. อย. น้อย
- กระดาษสี
๑,๐๐๐ ๕,๐๐๐ นางสาวสมร
- กาว ๒หน้า(แบบบาง)
๒๐๐
วรรณ์แก้ว
- กาว ๒หน้า (แบบหนา)
๒๐๐
- กรรไกร
๓๐๐
- กรรไกรซิกแซก
๔๕๐
- บอร์ดโครงการ
๑,๙๐๐
- ขอบตกแต่ง
๖๐๐
- แม็ก
๓๕๐
๗. วิธีการประเมิน (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีการประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
๑. ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย ตรวจแบบบันทึก
แบบบันทึก
เกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
สังเกต
แบบสังเกต
๒. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรได้รับ สัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์
การตรวจคัดกรองโรค
๓.ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ด้านอาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ดี
ชื่อกิจกรรม

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพมีความรู้ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑ์ได้
๒. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับบริการด้านสุขภาพเบื้องต้น
๓. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองโรค
ลงชื่อ...........................................
(นางสุภิญญา ลิม้ ปรีชาชาติ)
ตาแหน่ง ครู
ผูเ้ สนอโครงการ

ลงชื่อ...........................................
(นางสาวนฤมล คงทอง)
ตาแหน่งรองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ...........................................
(นายนาพล ฉิมเรือง)
ตาแหน่งประธานกรรมการสถานศึกษา
ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ...........................................
(นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตรวงศ์)
ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ บริหาร
ผูต้ รวจสอบโครงการ

132

ผลการดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
*******************************************************
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
๒. เพื่อให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
๓. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ได้
๔. เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองโรค และมีวัสดุอุปกรณ์
ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
กิจกรรมดาเนินการ
๑. จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและวัสดุครุภัณฑ์ประจาห้องพยาบาล
๒.สาธารณสุขในโรงเรียน
๓. ป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
๔. อย. น้อย
งบประมาณที่ใช้ ๑๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาท)
ผลการดาเนินการ
๑. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพมีความรู้ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑ์ได้
๒. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับบริการด้านสุขภาพเบื้องต้น
๓. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองโรค
ปัญหา / อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ / แนวทางพัฒนา
-
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ชื่อโครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน
ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ผลผลิตที่
2 และ 3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
1
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล
ด้านคุณภาพผู้เรียน
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ
นายสุวัฒน์ มากอินทร์ นายสมพงษ์ ถวาย นายชูชีพ แก้วสี
นางมาลี ยกเล็ก นางสาวมณฑา บุญคล่อง นางพรทิพย์ ไทยเอียด
นายพนมกร ทองสอน Mr. Roni Rocas Medina
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
*************************************************
1. หลักการและเหตุผล (หลักเหตุผล)
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงมีความมุ่งมั่น
ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี พระองค์ได้นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ให้คน
ไทยได้ปฏิบัติติตามจนคนส่วนใหญ่มีความมั่นเป็นที่ดีขึ้น
โรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ซึ่งมีผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม หากมีแหล่งเรียนรู้เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้สนใจ จะได้เป็น
แบบอย่างในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันต่อไปได้ ทั้งความพอเพียงในด้านการจัดการดิน น้า ป่าไม้
สิ่งแวดล้อม และจะทาให้ภูมิทัศน์โดยรวมของโรงเรียนมีความสวยงามร่มรืนขึ้น
๒. วัตถุประสงค์ (๔ มิต)ิ
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง”
3. เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากร ขุมขน และหน่วยงาน
อื่น ๆ
4. เพื่อเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของโรงเรียนในภายภาคหน้าต่อไป
3. เป้าหมาย (หลักพอประมาณ)
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของโรงเรียนมีความสวยงามร่มรื่น
2. โรงเรียนพระแสงวิทยามีรายได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ปีละ 100,000 บาทขึ้นไป
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าใจและปฏิบัติงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง
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2. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ในระดับดี
ขึ้นไป
3. นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ร้อยละ 60 นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนพระแสงวิทยาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
๓.๓ กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ชื่อกิจกรรม
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ปรับภูมิทัศน์
ร้อยละ 80 ของแหล่งเรียนรู้ได้รับ ตามหลักโคกหนองนาโมเดล
การปรับภูมิทัศน์
2. ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ร้อยละ 80 ของแหล่งเรียนรู้ได้รับ ตกแต่งบริเวณป้ายต่าง ๆ บริเวณ
ไม้ดอกไม้ประดับ
ทางเดินและเพาะเลี้ยงจานวน
1,000 ถุง
3. ปลูกผักปลอดสารพิษ
ร้อยละ 80 ของแหล่งเรียนรู้ได้รับ ผักอายุยืนจานวน 1 ไร่ ผักอายุสั้น
ผักปลอดสารพิษ
จานวน 1 ใน 4
4. การปลูกไม้ผล
ร้อยละ 80 ของแหล่งเรียนรู้ได้รับ มะละกอ 100 ต้น กล้วย 50 ต้น
ไม้ผล
ทุเรียน 15 ต้น
5. การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
ร้อยละ 80 ของแหล่งเรียนรู้ได้รับ ปุ๋ยหมัก 1 ตัน ปุ๋ยอินทรีน้า 200
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
ลิตร
6. การเลี้ยงปลา
ร้อยละ 80 ของแหล่งเรียนรู้ได้รับ จานวน 5,000 ตัว
การเลี้ยงปลา
4. กิจกรรม/ระยะเวลาดาเนินการ (หลักภูมิคุ้มกัน) (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ปีการศึกษา 2564
ผู้รับผิดชอบ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ชื่อกิจกรรม
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ปรับภูมิทัศน์
นายสุวัฒน์
มากอินทร์
ปลูกไม้ดอกไม้
นางมาลี
ประดับ
ยกเล็ก
ปลูกผักปลอด
นางพรทิพย์
สารพิษ
ไทยเอียด
นางสาว
มณฑา บุญ
คล่อง
การปลูกไม้ผล
นายพนมกร
ทองสอน
การผลิตปุ๋ย
นายชูชีพ
ชีวภาพ
แก้วสี
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การเลี้ยงปลา

นายสมพงษ์
ถวาย
Roni Rocas
Medina

เลี้ยงไก่พื้นเมือง
5. วิธีดาเนินโครงการ (หลักภูมิคุ้มกัน)
การวางแผนปฎิบัติงาน (PDCA)
ขั้นตอนการ
งานกิจกรรม
ดาเนินงาน
Plan
• จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
• ประชุมผู้เกี่ยวข้อง กาหนด วัน เวลา ในการ
ดาเนินงาน
• จัดทาโครงการนาเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติจัด
กิจกรรม
• แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
Do

• โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

Check

• ตรวจสอบ การบันทึกผลการการดาเนินงาน
• การประชุมเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน
• ประเมินผลการจัดกิจกรรม

ตัวบ่งชี้
• บันทึกการประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง
• โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง
• คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
• เอกสารการ
ดาเนินงาน
• แบบสอบถาม
ประเมินความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรม

• คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการทาเอกสาร
• แบบรายงานผลการ
เผยแพร่ และรายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบเพื่อ
ดาเนินงาน
ปรับปรุงและพัฒนาในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
๖. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและงบประมาณที่ใช้ (หลักพอประมาณ)
๖.1 เงินอุดหนุนรายหัว
๖.1.1 เงินอุดหนุนการเรียนการสอน จานวน
.................100,000........... บาท
๖.1.2 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ............................................. บาท
๖.1.3.เงินอุดหนุน(หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน)
จานวน .............................................. บาท
๖.2 เงินรายได้สถานศึกษาจานวน
..............................................................บาท
๖.3 งบประมาณอื่น ๆ จานวน
..............................................................บาท
Action

รวม................100,000................ บาท
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ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดการ
ดาเนินการ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
ปรับภูมิทัศน์
ปรับภูมิทัศน์ สถานที่ทา
20,000 20,000 40,000
เศรษฐกิจพอเพียงโดย
ปรับพื้นที่สูงต่า ขุดคู
คลอง ระบายน้า ขุด
ลอกสระน้า จัดทาป้าย
กิจกรรม โรงเรียน
สถานเพาะเลี้ยง ต้นไม้
เป็นต้น
ปลูกไม้ดอกไม้
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ มี
5,000 5,000 10,000
ประดับ
การผสมดินปลูก ปักชา
ต้นไม้ดอกไม้ประดับริม
ทางเดิน และเพาะเลี้ยง
เพื่อจาหน่ายภายนอก
ด้วยไม้ดอกไม้ประดับที่
นิยม
ปลูกผักปลอด
การปลูกผักปลอด
5,000 10,000 15,000
สารพิษ
สารพิษ ทาแปลงปลูก
ผักอายุยาว เช่น ชะอม
มันปู ผักเหลียง
ผักหวาน ผักแว่นแก้ว
ผักอายุสั้น เช่น ผักบุ้ง
กวางตุ้ง คะน้า บวบ
แตงกวา และเตรียม
โรงเรือน ปลูกผัก
กวางตุ้ง และผักไฮโดร
โนนิก
การปลูกไม้ผล
การปลูกไม้ผล เตรียม
5,000 5,000 10,000
ปลูกไม้ผล เช่น กล้วย
น้าว้า กล้วยหอม
ทุเรียน มะละกอ โดย
จัดเป็นโซน ๆ ตาม
ความเหมาะสม
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
2,000 8,000 10,000
แนะนานักเรียน ครู
ผู้สนใจการทาปุ๋ยหมัก
ชื่อกิจกรรม
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ผู้รับผิดชอบ
นายสุวัฒน์ มาก
อินทร์

นางมาลี ยก
เล็ก

นางพรทิพย์
ไทยเอียด
นางสาวมณฑา
บุญคล่อง

นายพนมกร
ทองสอน

นายชูชีพ แก้วสี

ชื่อกิจกรรม

การเลี้ยงปลา

เลี้ยงไก่พื้นเมือง

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดการ
ดาเนินการ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีน้า ไว้
ใช้ในโรงเรียน และ
จาหน่ายให้นักเรียน
ผู้ปกครอง และ
หน่วยงานภายนอก
การเลี้ยงปลา การทา
5,000 5,000 10,000
กิจกรรมเศรฐกิจ
พอเพียงมีแหล่งน้าเป็น
หลักตามหลักโคกหนอง
นา สระน้านอกจากใช้
ประโยชน์ รดต้นไม้ ก็
จะใช้เลี้ยงปลา เช่น
ปลานิล ปลาดุก และ
ปลาแรด ฯลฯ
หาพันธุ์ไก่พนื้ เมืองที่
2,500 2,500 5,000
นิยมเลี้ยงในท้องถิ่น
โดยจัดเลี้ยงในโรงเรือน
เก่า จานวน 100 คน

7. วิธีการประเมิน (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ตัวชี้วัดโครงการ
วิธีการประเมินผล
1. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าใจ การทดสอบความรู้
2. นักเรียนร้อยละ 80 อยู่อย่าง การประเมินตามหลักปรัชญา
พอเพียง
3. ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ร้อย ความพึงพอใจในการใช้อหล่ง
ละ 60
เรียนรู้
4. สภาพแวดล้อมดี
ความพึงพอใจสถานแวดล้อม
5. โรงเรียนมีรายได้จากกิจกรรม ดูรายรับรายจ่าย

ผู้รับผิดชอบ

นายสมพงษ์
ถวาย

Roni Rocas
Medina

เครื่องมือที่ใช้
แบบทดสอบ
แบบประเมิน
แบบสอบถามและแบบบันทึกการใช้
แหล่งเรียนรู้
แบบบันทึกแหล่งเรียนรู้
บัญชี รับ - จ่าย

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ)
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง
2. นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่ว ยงานต่างๆ ใช้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
3. โรงเรียนพระแสงวิทยามีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ สวนงามร่มรื่น
4. โรงเรียนพระแสงวิทยา มีรายได้และชื่อเสียงจากการทากิจกรรม
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ลงชื่อ……………………………………………..
(นายสุวัฒน์ มากอินทร์)
ตาแหน่ง...............ครู................................
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ............. ..........................................
(นางสาวนฤมล คงทอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา
ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ..................................................................
(นายนาพล ฉิมเรือง)
ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................
(นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตรวงศ์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
ผู้ตรวจสอบโครงการ

ลงชื่อ............................ ......................................
(นายนภศูล ตุลยกุล)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา
ผู้อนุมัติโครงการ
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ผลการดาเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
*******************************************************
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง”
3. เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากร ขุมขน และหน่วยงาน
อื่น ๆ
4. เพื่อเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของโรงเรียนในภายภาคหน้าต่อไป
กิจกรรมดาเนินการ
1. ปรับภูมิทัศน์
2. ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
3. ปลูกผักปลอดสารพิษ
4. การปลูกไม้ผล
5. การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
6. การเลี้ยงปลา
งบประมาณที่ใช้ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)
ผลการดาเนินการ
๑. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพมีความรู้ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑ์ได้
๒. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับบริการด้านสุขภาพเบื้องต้น
๓. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองโรค
ปัญหา / อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ / แนวทางพัฒนา
-
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ชื่อโครงกำร พัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสารเทคโนโลยี
แผนงำน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิตที่
๒ , ๓.
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อ ๔. ส่งเสริมการจัดการเพื่อความมั่นคงของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทยสนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มำตรฐำน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ผู้รับผิดชอบ
นายธวัธชัย สังเทวฤทธิ์
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร
๑ มิถุนายน๒๕๖๔ – ๓๐ มีนาคม๒๕๖๕
*************************************************
๑. หลักกำรและเหตุผล(หลักเหตุผล)
การใช้อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษาปัจจุบัน เป็นการส่งเสริมทักษะ ความรู้และเสริมสร้างจริยธรรม
เข้าไปด้วยกัน การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ หรือวิชาอื่นๆ ที่น้าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT.) มาใช้ จ้าเป็นต้องอาศัยความเร็วของอินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีโดยเฉพาะสื่อสังคม
แห่งการเรียนรู้ (Social Media) กลุ่มบริหารงานทั่วไป จึงมีการดาเนินการพัฒนาการเชื่อมต่อมของ
อินเตอร์เน็ตให้สูงขึ้นกว่าเดิม และเพื่อสร้างความมั่นคงของสัญญาณในการใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการ
สอนในทุกลุ่มสาระต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ (๔ มิต)ิ
๒.๑ เพื่อนักเรียนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร ได้
๒.๒ ครูสามารถศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย/ระยะเวลำดำเนินกำรของโครงกำร (หลักพอประมำณ)
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนพระแสงวิทยาทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต สามารถนา
ความรู้ไปศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถของตนเองให้ก้าวทันเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนพระแสงวิทยามีระบบอินเตอร์เน็ตที่นักเรียนและครูสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร
และสื่อสารกันบนอินเตอร์เน็ตได้
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๓.๓กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
ติดตั้งระบบ กระจายสัญญาณ
ร้อยละของความพึงพอใจของต่อ ร้อยละ ๘๔
อินเตอร์เน็ตไร้สาย
การประชาสัมพันธ์ผ่านวารสาร
๔. กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร (หลักภูมิคุ้มกัน)( เงื่อนไขควำมรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ปีงบประมำณ ๒๕๖๔
ชื่อกิจกรรม
ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
วารสารโรงเรียน
๕. วิธีดำเนินกิจกรรม (หลักภูมิคุ้มกัน)
กำรวำงแผนปฏิบัติงำน (PDCA)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน งำนกิจกรรม
ตัวบ่งชี้
Plan
- สารวจความต้องการใช้อินเตอร์เน็ต ใน
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและ
(ขั้นตอนวางแผน)
โรงเรียน
การสื่อสารเทคโนโลยี
- เขียนโครงการ เสนอ
Do
- ดาเนินการตามแผน
- เอกสารดาเนินงาน
(ขั้นดาเนินงาน)
- ภาพถ่ายกิจกรรม
Check
- ตรวจสอบการใช้งานอินเตอร์เน็ต
- เอกสารตรวจรับงาน
(ขั้นตรวจสอบ)
Action
- ประเมินผลการทากิจกรรม
- แบบรายงานผลการดาเนินกิจกรรม
(ขั้นปรับปรุง)
- นาผลการประเมินมาปรับปรุงในการ
ดาเนินการครั้งต่อไป
๖. รำยละเอียดกิจกรรมดำเนินกำรและงบประมำณที่ใช้ (หลักพอประมำณ)
๖.๑เงินอุดหนุนรำยหัว
๖.๑.๑เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน จานวน
๕๐,๐๐๐ บาท
๖.๑.๒เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน
- บาท
๖.๑.๓ เงินอุดหนุน(หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน) จานวน
- บาท
๖.๒ เงินรำยได้สถำนศึกษำ จำนวน
- บาท
๖.๓ เงินงบประมำณอื่น ๆ จำนวน
- บาท
รวม
๕๐,๐๐๐ บำท
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ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
รวม
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ครูธวัธชัย
ครูพนมกร
ครูอุดรศักดิ์
ครูอุไรวรรณ
๗. วิธีกำรประเมิน (เงื่อนไขควำมรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ตัวชี้วัดโครงกำร
วิธีกำรประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
ความพึงของนักเรียน ครู และบุคลากรพอใจต่อ สอบถาม
แบบสอบถาม
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน
๘. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๘.๑. นักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลละข่าวสารบนอินเตอร์เน็ตได้
๔. ครูสามารถติดต่อสื่อสารและค้นคว้าข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตเพื่อการสอนได้
ชื่อ

รำยละเอียดกำร
กิจกรรม
ดำเนินกำร
ติดตั้งระบบ กระจาย ติดตั้งอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณอินเตอร์เน็ต สัญญาณ
ไร้สาย

ลงชื่อ...........................................

ลงชื่อ...........................................

(นายชูชีพ แก้วสี)

(นายธวัธชัย สังเทวฤทธิ)์

ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ งาน

ตาแหน่ง ครู

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

ผูเ้ สนอโครงการ

ลงชื่อ...........................................

ลงชื่อ...........................................

(นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตรวงศ์)

(นายนาพล ฉิมเรือง)

ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ บริหาร

ตาแหน่งประธานกรรมการสถานศึกษา
ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

ผูต้ รวจสอบโครงการ
ลงชื่อ...........................................
(นายนภศูล ตุลยกุล)
ตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา
ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ
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ผลการดาเนินโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสารเทคโนโลยี
*******************************************************
วัตถุประสงค์
๑ เพื่อนักเรียนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร ได้
๒ ครูสามารถศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมดาเนินการ
1. ติดตั้งระบบ กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย
งบประมาณที่ใช้ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาท)
ผลการดาเนินการ
๑. นักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลละข่าวสารบนอินเตอร์เน็ตได้
๒. ครูสามารถติดต่อสื่อสารและค้นคว้าข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตเพื่อการสอนได้
ปัญหา / อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ / แนวทางพัฒนา
-
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โครงกำร
พัฒนำงำนพัสดุและสินทรัพย์
แผนงำน
บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิตที่
2,3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
พัฒนำระบบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เน้นกำรมีส่วนร่วม
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ผู้รับผิดชอบ
นางกัณฑิตา ไชยสิทธิ์ นางดวงฤดี คาแก้ว นายสิทธิชัย ชุมพล
ลักษณะโครงกำร
โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
*************************************************
1. หลักกำรและเหตุผล (หลักเหตุผล)
งานพัสดุเป็นงานที่สาคัญงานหนึ่งของโรงเรียน ที่ต้องดาเนินการควบคู่กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และเป็นหน่วยงานที่หน้าที่ให้บริการแก่นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรในโรงเรียนในฝ่าย
ต่างๆ การบริหารงานดังกล่าวต้องดาเนินไปตามระเบียบ และในปัจจุบันได้มี พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการปฏิบัติงานจั ดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุจะต้องดาเนินงานในระบบ e-GP ต้องใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการทางานในการดาเนินงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาระบบการทางานให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน/ฝ่ายให้สามารถดาเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและ
สนองความต้องการและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้นจึงจาเป็นต้องจัดทาโครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์เพื่อพัฒนาระบบการทางานให้มี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน/ฝ่ายให้สามารถดาเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ สนอง
ความต้องการและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
๒. วัตถุประสงค์ (๔ มิต)ิ
1. เพื่อพัฒนาระบบงานพัสดุให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดหาพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง)ตามแผนปฏิบัติการประจาปีและ
ปฏิทินปฏิบัติงาน
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3. เพื่อให้ได้โปรแกรมและคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการดาเนินงานตาพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้ำหมำย (หลักพอประมำณ)
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. สามารถดาเนินงานได้ ร้อยละ 100
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. การดาเนินการขององค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
๓.๓ กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ชื่อกิจกรรม
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
การใช้โปรแกรมงานพัสดุ
ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้
ร้อยละ 100
โปรแกรมงานพัสดุ
การเบิกจ่ายเงินตามแผน
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินตาม
ร้อยละ 100
แผนที่วางไว้และถูกต้องตาม
ระเบียบ
การตรวจสอบพัสดุประจาปี
ร้อยละของการตรวจสอบพัสดุ
ร้อยละ 100
ประจาปี
การจาหน่ายพัสดุ
ร้อยละของการจาหน่ายพัสดุ
ร้อยละ 100
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละ 100
4. กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร (หลักภูมิคุ้มกัน) (เงื่อนไขควำมรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ปีงบประมำณ 2564
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
ชื่อกิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

การใช้
โปรแกรมงาน
พัสดุ
การเบิกจ่ายเงิน
ตามแผน
การตรวจสอบ
พัสดุประจาปี
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เม.ย.

พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การจาหน่าย
พัสดุ
แผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง
5. วิธีดำเนินโครงกำร (หลักภูมิคุ้มกัน)
กำรวำงแผนปฎิบัติงำน (PDCA)
ขั้นตอนกำร
งำนกิจกรรม
ดำเนินงำน
Plan
• จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
• ประชุมผู้เกี่ยวข้อง กาหนด วัน เวลา ในการ
ดาเนินงาน
• จัดทาโครงการนาเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติจัด
กิจกรรม
• แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
Do
Check

• โครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์
• ตรวจสอบ การบันทึกผลการการดาเนินงาน
• การประชุมเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน
• ประเมินผลการจัดกิจกรรม

ตัวบ่งชี้
• บันทึกการประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง
• โครงการพัฒนางาน
พัสดุและสินทรัพย์
• คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
• เอกสารการ
ดาเนินงาน
• แบบสอบถาม
ประเมินความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรม

• คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการทาเอกสาร
• แบบรายงานผลการ
เผยแพร่ และรายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบเพื่อ
ดาเนินงาน
ปรับปรุงและพัฒนาในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
หมำยเหตุ ให้เปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมของแต่ละกิจกรรม
6. รำยละเอียดกิจกรรมดำเนินกำรและงบประมำณที่ใช้ (หลักพอประมำณ)
6.1 เงินอุดหนุนรำยหัว
๖.1.1 เงินอุดหนุนการเรียนการสอน จานวน
25,000
บาท
๖.1.2 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ............................................. บาท
๖.1.3.เงินอุดหนุน(หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน)
จานวน .............................................. บาท
Action
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6.2 เงินรำยได้สถำนศึกษำจำนวน
6.3 งบประมำณอื่น ๆ จำนวน
ชื่อกิจกรรม
การใช้โปรแกรม
งานพัสดุ
การตรวจสอบ
พัสดุประจาปี
วัสดุสานักงาน

รำยละเอียดกำร
ดำเนินกำร
โปรแกรมงานพัสดุ
รวม

..............................................................บาท
..............................................................บาท
รวม
25,000
บำท
ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
4,000
4,000 นางดวงฤดี
คาแก้ว
นางกัณฑิตา
ไชยสิทธิ์
21,000 21,000 นายสิทธิชัย
ชุมพล
25,000 25,000

7. วิธีกำรประเมิน (เงื่อนไขควำมรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ตัวชี้วัดโครงกำร
วิธีกำรประเมินผล
ร้อยละของความพึงพอใจในการ ทารายงานการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
ใช้โปรแกรมงานพัสดุ
ระบบและบันทึกในโปรแกรม
ร้อยละของการตรวจสอบพัสดุ
ดาเนินการตรวจสอบพัสดุ
ประจาปี
ประจาปี
ร้อยละของความพึงพอใจในการ วางแผนการจัดซื้อวัสดุสานักงาน
ใช้วัสดุสานักงาน
เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ
เอกสารการตรวจสอบพัสดุ
แบบสอบถามความพึงพอใจ

8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (4 มิต)ิ
งานพั ส ดุ โ รงเรี ย นพระแสงวิ ท ยามี โ ปรแกรมพั ฒนางานระบบพั ส ดุ แ ละมี เ ครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ ที่มี
ประสิทธิภาพที่สามารถรองรับการทางานในระบบ e-GP ทาให้การปฏิบัติงานพัสดุได้ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจั ดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงต่างๆ และสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตาม
แผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิ ภาพ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้และทาให้ทุกฝ่ายงานในโรงเรียนพระแสงวิทยาได้พัสดุตามกาหนดระยะเวลาในการใช้งาน

148

ลงชื่อ..................................................................
(นายนภศูล ตุลยกุล)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา
ผู้อนุมัติโครงการ
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ผลการดาเนินโครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์
*************************************************************

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบงานพัสดุให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดหาพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง)ตามแผนปฏิบัติการประจาปีและ
ปฏิทินปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้ได้โปรแกรมและคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการดาเนินงานตาพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมดาเนินการ
1.การใช้โปรแกรมงานพัสดุ
2.การเบิกจ่ายเงินตามแผน
3.การตรวจสอบพัสดุประจาปี
4.การจาหน่ายพัสดุ
5.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณที่ใช้ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
ผลการดาเนินการ
งานพั ส ดุ โ รงเรี ย นพระแสงวิ ท ยามี โ ปรแกรมพั ฒนางานระบบพั ส ดุ แ ละมี เ ครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ ที่มี
ประสิทธิภาพที่สามารถรองรับการทางานในระบบ e-GP ทาให้การปฏิบัติงานพัสดุได้ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงต่างๆ และสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตาม
แผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้และทาให้ทุกฝ่ายงานในโรงเรียนพระแสงวิทยาได้พัสดุตามกาหนดระยะเวลาในการใช้งาน
ปัญหา / อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ / แนวทางพัฒนา
-
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โครงกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ
แผนงำน
บูรณาการยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
พัฒนำระบบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เน้นกำรมีส่วนร่วม
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองมำตรฐำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวถิรวรรณ รัตนพันธ์ , นางสาวเกศรินทร์ ระพีประสิทธิ์ และนางสาวศรัณยา อินทรภิรมย์
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
*************************************************
1. หลักกำรและเหตุผล
กระบวนการวางแผนเป็นกาหนดทิศทางหรือแนวทางในการดาเนินงานในอนาคตขององค์ กร
โรงเรียนเป็นองค์กรที่มีความจาเป็นที่ต้องมีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ภายใต้การบริหารการศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจึงมีความจาเป็นต้องจัดระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพจึง ได้
จัดทาโครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพบรรลุ
ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา
3. เพื่อสนับสนุนระบบวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
4. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ
5. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6. เพื่อจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
3. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ชื่อกิจกรรม
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
ปรับปรุงสานักงานห้องแผนงานและงบประมาณ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ร้อยละ 85
ศึกษาดูงานสานักงานห้องแผนงานและ
ระบบแผนงานและงบประมาณถูกต้อง
ร้อยละ 85
งบประมาณ
และสามารถให้การสนับสนุนองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดซื้อวัสดุและเอกสารวิชาการ
มีวัสดุและเอกสารเพียงพอ
ร้อยละ 85
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4. กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร
ชื่อกิจกรรม

ปีงบประมำณ 2564
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปรับปรุงสานักงานห้อง
แผนงานและ
งบประมาณ
ศึกษาดูงานสานักงาน
ห้องแผนงานและ
งบประมาณ
จัดซื้อวัสดุและเอกสาร
วิชาการ

5. รำยละเอียดกิจกรรมดำเนินกำรและงบประมำณที่ใช้
5.1 เงินอุดหนุนรำยหัว
5.1.1 เงินอุดหนุนการเรียนการสอน จานวน
......... 250,000.................... บาท
5.1.2 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ............................................. บาท
5.1.3 เงินอุดหนุน(หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน)
จานวน .............................................. บาท
5.2 เงินรำยได้สถำนศึกษำจำนวน
..............................................................บาท
5.3 งบประมำณอื่นๆ จำนวน
..............................................................บาท
รวม.............. 250,000.................... บำท

ชื่อกิจกรรม

รำยละเอียดกำร
ดำเนินกำร

ปรับปรุงสานักงานห้อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
แผนงานและงบประมาณ

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
ตอบ ใช้สอย วัสดุ
รวม
แทน
21,000 21,000 นางสาว
ถิรวรรณ รัตน
พันธ์
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ชื่อกิจกรรม
ศึกษาดูงานสานักงาน
ห้องแผนงานและ
งบประมาณ
จัดซื้อวัสดุและเอกสาร
วิชาการ

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
ตอบ ใช้สอย วัสดุ
รวม
แทน
29,000
29,000 นางสาวลัดดาวร
รณ เทพบุรี

รำยละเอียดกำร
ดำเนินกำร
เดินทางไปทัศน
ศึกษาดูงาน
จัดซื้อวัสดุและ
เอกสาร
รวม

6. วิธีกำรประเมิน
ตัวชี้วัดโครงกำร
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระบบแผนงานและงบประมาณ
ถูกต้องและสามารถให้การสนับสนุน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีวัสดุและเอกสารเพียงพอ

200,000

200,000 นางศศิธร
รัตนพันธุ์
229,000 21,000 250,000

วิธีกำรประเมินผล
ร้อยละของความพึงพอใจ
ร้อยละของความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ

ร้อยละวัสดุและเอกสาร

แบบบันทึกการเบิก-จ่าย วัสดุ
เอกสารของกลุ่มงานวิชาการ

7. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. โรงเรียนผ่านการประเมินระดับต่างๆ
2. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน

(ลงชื่อ)...........................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวถิรวรรณ รัตนพันธ์)

(ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเกศรินทร์ ระพีประสิทธิ์)
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ลงชื่อ..................................................................
(นายนภศูล ตุลยกุล)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา
ผู้อนุมัติโครงการ
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ผลการดาเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ
*************************************************************

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา
3. เพื่อสนับสนุนระบบวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
4. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ
5. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6. เพื่อจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมดาเนินการ
1.ปรับปรุงสานักงานห้องแผนงานและงบประมาณ
2.ศึกษาดูงานสานักงานห้องแผนงานและงบประมาณ
3.จัดซื้อวัสดุและเอกสารวิชาการ
งบประมาณที่ใช้ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท)
ผลการดาเนินการ
1. โรงเรียนผ่านการประเมินระดับต่างๆ
2. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
ปัญหา / อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ / แนวทางพัฒนา
-
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โครงกำร

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนงำน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิตที่
๒,๓
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
๑,2
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองมำตรฐำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
ด้านคุณภาพผู้เรียน
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวภัทรวดี สิงห์ทอง,นางสาวพรทิพย์ ถาวรวงศ์,นางสาวถิรวรรณ รัตนพันธ์
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
*************************************************
1. หลักกำรและเหตุผล (หลักเหตุผล)
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อ ๓ การลดความเหลื่อม
ล้าของ สังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ การจัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เ จ้าหน้ าที่ ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
การศึกษาและ การเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้ โดยให้ ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคน
ไทยให้สามารถ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ได้กาหนดนโยบาย ด้านการ
พัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม และการกระจายอานาจและความต้องการ ของทุกภาค
ส่วนในสังคม การสร้างโอกาสทางการศึกษาจะต้องให้ความสาคัญให้กับการสร้างความเท่าเทียม และเป็นธรรม โดย
การน้อมนาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา ต้องให้ความสาคัญ กับการยกระดับความรู้ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝังคุณธรรม
ในปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๘ ก็ยังดาเนินการอยู่ตามนโยบายของรัฐ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติไว้
ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบ
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สองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซึ่งเป็นข้อกาหนดที่เกี่ยวกับ การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ดาเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น โดยจัดทา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ทุก
คนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาส ในสังคมไทย
โดยคานึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย เพิ่มโอกาส ทางการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และเพื่อลดภาระ ค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ปกครอง
๒. วัตถุประสงค์ (๔ มิต)ิ
๑. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าเครื่องแบบ
๒. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
๓. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับค่าหนังสือเรียน และเอกสารประกอบการเรียน
๔. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับค่ากิจกรรม ICT
3. เป้ำหมำย (หลักพอประมำณ)
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน เอกสาร
ประกอบการเรียน และค่ากิจกรรม ICT ๑๐๐%
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน
เอกสารประกอบการเรียน และค่ากิจกรรม ICT
๓.๓ กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ชื่อกิจกรรม
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
๑.กิจกรรมสนับสนุนเครื่องแบบ ร้อยละของนักเรียนได้รับเงินสนับสนุนเครื่องแบบ
๑๐๐%
นักเรียน
นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐
๒.กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การ ร้อยละของนักเรียนได้รับเงินสนับสนุนอุปกรณ์การ
๑๐๐%
เรียน
เรียน ร้อยละ ๑๐๐
๓.กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียน
ร้อยละของนักเรียนได้รับเงินสนับสนุนค่าหนังสือ
๑๐๐%
และเอกสารประกอบการเรียน เรียนและเอกสารประกอบการเรียน ร้อยละ ๑๐๐
๔.กิจกรรม ICT
ร้อยละของนักเรียนได้รับเงินสนับสนุนค่ากิจกรรม
๑๐๐%
ICT ร้อยละ ๑๐๐
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4. กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร (หลักภูมิคุ้มกัน) (เงื่อนไขควำมรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ปีงบประมำณ ๒๕๖๔
ชื่อกิจกรรม
ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑.กิจกรรมสนับสนุน
√
√
√ √ √ √
เครื่องแบบนักเรียน
๒.กิจกรรมสนับสนุน
√ √
√ √
√
√
√
√
√ √ √ √
อุปกรณ์การเรียน
๓.กิจกรรมจัดซื้อ
√
√
√ √ √ √
หนังสือเรียนและ
เอกสารประกอบการ
เรียน
๔.กิจกรรม ICT
√ √
√ √
√
√
√
√
√ √ √ √
5. วิธีดำเนินโครงกำร (หลักภูมิคุ้มกัน)
กำรวำงแผนปฎิบัติงำน (PDCA)
ขั้นตอนกำร
งำนกิจกรรม
ดำเนินงำน
Plan
• จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
• ประชุมผู้เกี่ยวข้อง กาหนด วัน เวลา ในการ
ดาเนินงาน
• จัดทาโครงการนาเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติจัด
กิจกรรม
• แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

Do

• โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตัวบ่งชี้
• บันทึกการประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง
• โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
• คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
• เอกสารการดาเนินงาน

Check

Action

• ตรวจสอบ การบันทึกผลการการดาเนินงาน
• การประชุมเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน
• ประเมินผลการจัดกิจกรรม
• คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการทาเอกสาร
เผยแพร่ และรายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในการจัดกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป

• แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม
• แบบรายงานผลการ
ดาเนินงาน

๖. รำยละเอียดกิจกรรมดำเนินกำรและงบประมำณที่ใช้ (หลักพอประมำณ)
๖.1 เงินอุดหนุนรำยหัว
๖.1.1 เงินอุดหนุนการเรียนการสอน จานวน
3,859,653.61 บาท
๖.1.2 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน
2,006,601.67 บาท
๖.1.3.เงินอุดหนุน(หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน)
จานวน 5,866,255.28 บาท
๖.2 เงินรำยได้สถำนศึกษำจำนวน
- บาท
๖.3 งบประมำณอื่น ๆ จำนวน
- บาท

ชื่อกิจกรรม
(ต่อ)
๑.กิจกรรม
สนับสนุน
เครื่องแบบ
นักเรียน

รำยละเอียด
ค่ำใช้จ่ำย
ของกิจกรรม
(ต่อ)
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนทั้ง
ปีงบประมาณ

รวม 5,866,255.28บำท
ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ(ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
รวม

-

904,700
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-

904,700

นางสาว
ภัทรวดี
สิงห์ทอง
,นางสาว
พรทิพย์
ถาวรวงศ์
,นางสาว
ถิรวรรณ
รัตนพันธ์

ชื่อกิจกรรม
(ต่อ)
๒.กิจกรรม
สนับสนุน
อุปกรณ์การ
เรียน

รำยละเอียด
ค่ำใช้จ่ำย
ของกิจกรรม
(ต่อ)
ค่าอุปกรณ์การ
เรียนทั้ง
ปีงบประมาณ

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ(ต่อ)
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
รวม

ผู้รับผิดชอบ

-

844,850

-

844,850

นางสาว
ภัทรวดี
สิงห์ทอง

๓.กิจกรรม ค่าหนังสือเรียน
จัดซื้อหนังสือ
และเอกสาร
เรียนและ ประกอบการเรียน
เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

-

2,110,103.61

-

2,110,103.61

นางสาว
ณัญจนา
ขาวบ้านนา

๔.กิจกรรม ICT ค่ากิจกรรม ICT

-

2,006,601.67

-

2,006,601.67

นายพนมกร
ทองสอน

รวม

-

5,866,255.28

-

5,866,255.28

7. วิธีกำรประเมิน (เงื่อนไขควำมรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ตัวชี้วัดโครงกำร
วิธีกำรประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
๑.ร้อยละของนักเรียนได้รับเงิน
ตรวจสอบจานวนนักเรียนและ บัญชีรายชื่อการเซ็นรับเงินของ
สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน ร้อย รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงิน และยัง นักเรียน
ละ ๑๐๐
ไม่ได้รับเงิน หากพบรายชื่อ
นักเรียนที่ยังไม่ได้รับเงินให้รีบ
ดาเนินการจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ
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๒.ร้อยละของนักเรียนได้รับเงิน
สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ร้อย
ละ ๑๐๐

ตรวจสอบจานวนนักเรียนและ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงิน และยัง
ไม่ได้รับเงิน หากพบรายชื่อ
นักเรียนที่ยังไม่ได้รับเงินให้รีบ
ดาเนินการจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ

บัญชีรายชื่อการเซ็นรับเงินของ
นักเรียน

๓.ร้อยละของนักเรียนได้รับเงิน
ตรวจสอบจานวนนักเรียนและ
สนับสนุนค่าหนังสือเรียนและ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินและยัง
เอกสารประกอบการเรียน ร้อยละ
ไม่ได้รับเงิน หากพบรายชื่อ
๑๐๐
นักเรียนที่ยังไม่ได้รับเงินให้รีบ
ดาเนินการจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ

บัญชีรายชื่อการเซ็นรับเงินของ
นักเรียน

๔.ร้อยละของนักเรียนได้รับเงิน
สนับสนุนค่ากิจกรรม ICT ร้อยละ
๑๐๐

บัญชีรายชื่อการเซ็นรับเงินของ
นักเรียน

ตรวจสอบจานวนนักเรียนและ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินและยัง
ไม่ได้รับเงิน หากพบรายชื่อ
นักเรียนที่ยังไม่ได้รับเงินให้รีบ
ดาเนินการจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ

8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (4 มิต)ิ
นักเรียนมี ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเน้น การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทุกระดับ โดย
เน้นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้การใช้สื่อ อุปกรณ์การ
เรียนตลอดจนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ลงชื่อ
(นางสาวภัทรวดี สิงห์ทอง)
ตาแหน่งครูผู้ช่วย

ลงชื่อ..................................................................
(นายนภศูล ตุลยกุล)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา
ผู้อนุมัติโครงการ
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ผลการดาเนินโครงการโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

*********************************************************
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าเครื่องแบบ
๒. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
๓. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับค่าหนังสือเรียน และเอกสารประกอบการเรียน
๔. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับค่ากิจกรรม ICT
กิจกรรมดาเนินการ
๑.กิจกรรมสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน
๒.กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน
๓.กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียน
๔.กิจกรรม ICT
งบประมาณที่ใช้ 5,866,255.28 บาท (ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทยี่สิบแปด
สตางค์)
ผลการดาเนินการ
นักเรียนมี ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเน้น การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทุก
ระดับ โดยเน้นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้การใช้สื่อ
อุปกรณ์การเรียนตลอดจนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ปัญหา / อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ / แนวทางพัฒนา
-
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โครงกำร
แผนงำน
ผลผลิตที่
สนองกลยุทธ์โรงเรียน

จ้างบุคลากร
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
2,3
7 พัฒนาระบบบริหาร การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มำตรฐำน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองมำตรฐำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
ด้านคุณภาพผู้เรียน
ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ
นางนัยนา สัตถาพร , นางสาวทิพยา คงประพันธ์ , นางสาวดวงพร รักเกาะรุ้ง
นายศรัณย์ มัคราช
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

1. หลักกำรและเหตุผล (หลักเหตุผล)
โรงเรียนพระแสงวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนจานวนมาก เพื่ อสนองนโยบายการ
พัฒนาการศึกษามุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงมีความจาเป็นต้องจัดจ้างครูอัตรา
จ้างและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆ เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพเกิดแก่นักเรียนและสถานศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์ (4 มิติ)
1. เพื่อจัดหาและจัดจ้างบุคลากรให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารอัตรากาลังได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. เป้ำหมำย (หลักพอประมำณ)
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) มีลูกจ้างชั่วคราวเป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน ร้อยละ 80
2) มีลูกจ้างชั่วคราวเพียงพอต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ร้อยละ 80
3) การจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติเป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน ร้อยละ 80
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
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2) โรงเรียนสามารถบริหารอัตรากาลังได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติอยู่ในระดับคุณภาพดี
3.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ชื่อกิจกรรม
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
จ้างลูกจ้างชั่วคราว
1. ร้อยละของการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
1. ร้อยละ 80
เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
จ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
2. ร้อยละของการจ้างครูผู้สอน
2. ร้อยละ 80
ชาวต่างชาติ
ภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ เป็นไปตาม
นโยบายของโรงเรียน
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อครูผู้สอน
3. ระดับคุณภาพ ดี
ภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ
4. กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร (หลักภูมิคุ้มกัน) (เงื่อนไขควำมรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ปีงบประมำณ 2564
ชื่อกิจกรรม
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. จ้างลูกจ้างชั่วคราว
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2. จ้างครูผู้สอน
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ภาษาอังกฤษ
ชาวต่างชาติ
5. วิธีดำเนินกิจกรรม (หลักภูมิคุ้มกัน)
กำรวำงแผนปฏิบัติงำน (PDCA)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
งำนกิจกรรม
Plan
1) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
2) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง กาหนด วัน เวลา
ในการดาเนินงาน
3) จัดทาโครงการ นาเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
จัดโครงการ
Do
1) โครงการจ้างบุคลากร
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ตัวบ่งชี้
1) บันทึกการประชุมผู้เกี่ยวข้อง
2) โครงการจ้างบุคลากร

1) เอกสารการดาเนินงาน
2) คาสั่งจ้าง
3) สัญญาจ้าง

Check

Action

1) ตรวจสอบ การบันทึกผลการการดาเนินงาน
2) การประชุมเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน
3) ประเมินผลการปฏิบัติงาน
4) ประเมินความพึงพอใจ
1) คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ
ทาเอกสารเผยแพร่ และรายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

1) แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
2) แบบประเมินความพึงพอใจ

1) แบบรายงานผลการ
ดาเนินงาน

6. รำยละเอียดกิจกรรมดำเนินกำรและงบประมำณที่ใช้ (หลักพอประมำณ)
6.1 เงินอุดหนุนรำยหัว
6.1.1 เงินอุดหนุนการเรียนการสอน
จานวน ............. 1,157,940...........บาท
6.1.2 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน .............................................. บาท
6.1.3.เงินอุดหนุน (หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน)
จานวน .............................................. บาท
6.2 เงินรำยได้สถำนศึกษำ
จานวน ...............1,391,232..........บาท
6.3 งบประมำณอื่นๆ
จานวน .............................................. บาท
รวม................... 2,549,172...........บำท
ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
รำยละเอียดกำร
ชื่อกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
รวม
1. จ้างลูกจ้างชั่วคราว
จ้างจานวน 6 คน
911,232
911,232 นางนัยนา
(เงิน บกศ.)
สัตถาพร
จ้างลูกจ้างชั่วคราว จ้างจานวน 10 คน
1,157,940
1,157,940 นางนัยนา
(เงินอุดหนุน)
สัตถาพร
2. จ้างครูผู้สอน
จ้างจานวน 2 คน
480,000
480,000 นายศรัณย์
ภาษาอังกฤษ
มัคราช
ชาวต่างชาติ
รวม
2,549,172
2,549,172
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7. วิธีกำรประเมิน (เงื่อนไขควำมรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ตัวชี้วัดกิจกรรม
วิธีกำรประเมินผล
1. ร้อยละของการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
รายงานการจ้าง
เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
2. ร้อยละของการจ้างครูผู้สอน
รายงานการจ้าง
ภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ
เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อครูผู้สอน สอบถามความพึงพอใจ
ภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

เครื่องมือที่ใช้
แบบรายงานการจ้าง / คาสั่งจ้าง
แบบรายงานการจ้าง / สัญญาจ้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจ

8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (4 มิต)ิ
1. โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. การบริหารจัดการสถานศึกษามีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางนัยนา สัตถาพร)
ตาแหน่ง ครู
ผู้เสนอโครงการ

(นางนัยนา สัตถาพร)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ
(นายนภศูล ตุลยกุล)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา
ผู้อนุมัติโครงการ
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ผลการดาเนินโครงการจ้างบุคลากร
*************************************************************
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาและจัดจ้างบุคลากรให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารอัตรากาลังได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
กิจกรรมดาเนินการ
1. จ้างลูกจ้างชั่วคราว
2. จ้างครูผู้สอน ภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ
งบประมาณที่ใช้ 2,549,172 บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาท)
ผลการดาเนินการ
1. โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. การบริหารจัดการสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
ปัญหา / อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ / แนวทางพัฒนา
-
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ชื่อโครงการ ปรับปรุงสานักงาน
แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิตที่
๒,๓,๔
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ๓
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานด้าน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนุชรี แสงสุด นางสาวพนิดา สีเขียว และ นางสาวอัจฉรา อดุลจิตร์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
*************************************************
๑.หลักการและเหตุผล (หลักเหตุผล)
โรงเรียนพระแสงวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นหน่วยงาน
ตามพระราชบั ญญัติระเบี ยบการบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พุทธศักราช 2546 ตั้ง แต่วันที่ 7
กรกฎาคม 2546 มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะต้องทาหน้าที่จัดการศึกษาร่วมกัน
อย่างเต็มระบบ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ดังนั้นการจัดทากิจกรรมปรับปรุง
สานักงาน เพื่อความพร้อมและความสะดวกของวัสดุและอุปกรณ์เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานให้สามารถ
ดาเนินงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้ประสิทธิภาพของงานเกิดประสิทธิผลที่ดีและทัน
ต่อความต้องการในการใช้งาน จึงได้ดาเนินการโครงการปรับ ปรุงสานักงานเพื่ออานวยความสะดวกให้กับ
บุคลากรในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ (๔ มิต)ิ
1. เพื่อให้มีสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน สะดวกในการให้บริการ
2. เพื่อปรับปรุงสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
3. เพื่อบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย (หลักพอประมาณ)
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการกลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล ร้อยละ 90
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อการกลุ่มงานบริหารงานบุคคลใน
ระดับดีมาก
๓.๓ กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
3.1 ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการกลุ่มบริหารงานบุคคล
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กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ชื่อกิจกรรม
ตัวชี้วัด
ปรับปรุงสานักงาน
ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อ
การเข้ารับบริการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ปรับปรุงทาเนียบ

ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการปรับปรุง
ทาเนียบบุคลากร

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90

4. กิจกรรม/ระยะเวลาดาเนินการ (หลักภูมิคุ้มกัน) (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ชื่อกิจกรรม
1. ขออนุมัติกิจกรรม
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
3. การดาเนินงานตาม
กิจกรรม
4. การติดตาม
ประเมินผล

ปีงบประมาณ 256๔
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓
✓

✓
✓

5. รายงานผลกิจกรรม
5. วิธีดาเนินโครงการ (หลักภูมิคุ้มกัน)
การวางแผนปฏิบัติงาน (PDCA)
ขั้นตอนการ
งานกิจกรรม
ดาเนินงาน
Plan
• จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
• ประชุมผู้เกี่ยวข้อง กาหนด วัน เวลา ในการดาเนินงาน
• จัดทาโครงการนาเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม
• แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

Do

• โครงการปรับปรุงสานักงาน
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ตัวบ่งชี้
• บันทึกการประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง
• โครงการปรับปรุง
สานักงาน
• คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
• เอกสารการดาเนินงาน

Check

Action

•
•
•
•

• แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม

ตรวจสอบ การบันทึกผลการการดาเนินงาน
การประชุมเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
ประเมินผลการจัดกิจกรรม
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการทาเอกสารเผยแพร่ และ
รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน
การจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

• แบบรายงานผลการ
ดาเนินงาน

๖. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและงบประมาณที่ใช้
เงินงบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุน
5.1.1 เงินอุดหนุน (รายหัว) จานวน ........................25,650....................... บาท
5.1.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน .............................................................. บาท
5.2 เงินรายได้สถานศึกษา
เงินรายได้สถานศึกษา จานวน .................................................................................. บาท
5.3 เงินงบประมาณอื่น ๆ
เงินงบประมาณอื่นๆ จานวน ................................................................................... บาท
รวม.................25,650................ บาท
ชื่อกิจกรรม

รำยละเอียด
ค่ำใช้จ่ำย
ของกิจกรรม
-

๑.เสนอโครงการ /
ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงสำนักงำน
3. การดาเนินงานตาม - ค่าโต๊ะกลมรวม
กิจกรรม
เก้าอี้ 4 ตัว
- ค่าเครื่องเจาะ
กระดาษ 1 เครื่อง
- ค่าแฟ้มเสนอเซนต์
3 แฟ้ม
-ค่าแฟ้มเจาะขนาด 2
นิ้ว A4 2 โหล
-ค่าเครื่องเย็บ
กระดาษ เบอร์ 35

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
รวม

ผู้รับผิดชอบ

-

-

-

-

นางสาวนุชรี

-

-

-

-

นางสาวนุชรี

-

-

-

-

-

-
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14,100
200

200

250

750

2,000

2,000

200

200

นางสาวนุชรี
นางสาวอัจฉรา
นางสาวนุชรี
นางสาวอัจฉรา
นางสาวนุชรี
นางสาวอัจฉรา
นางสาวนุชรี
นางสาวอัจฉรา
นางสาวนุชรี
นางสาวอัจฉรา

ชื่อกิจกรรม

ปรับปรุงทำเนียบ
การดาเนินงานตาม
กิจกรรม

4. การติดตาม
ประเมินผล
5. รายงานผลกิจกรรม

รวม

รำยละเอียด
ค่ำใช้จ่ำย
ของกิจกรรม
-ค้อนเข้าเล่มเอกสาร
1 อัน

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
รวม
-

-

-

-

100

100

175

370

- เยื่อกาว 4 ม้วน

50

200

- สติ๊กเกอร์ใส 2 แพ็ค

200

400

- เทปโฟม 2 หน้า
3 ม้วน
- สติ๊กเกอร์โฟมบอร์ด
1 แผ่น
-

110

330

2,000

2,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23,150

-ค่ากระดาษโฟโต้
2 รีม

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนุชรี
นางสาวอัจฉรา
นางสาวพนิดา
นางสาวพนิดา
นางสาวอัจฉรา
นางสาวพนิดา
นางสาวพนิดา
นางสาวอัจฉรา
นางสาวพนิดา
นางสาวพนิดา
นางสาวอัจฉรา
นางสาวพนิดา
นางสาวอัจฉรา
นางสาวพนิดา
นางสาวอัจฉรา
นางสาวนุชรี
นางสาวพนิดา
นางสาวอัจฉรา
นางสาวนุชรี
นางสาวพนิดา
นางสาวอัจฉรา

๗. วิธีการประเมิน (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปรับปรุงสานักงาน
ปรับปรุงทาเนียบ

วิธีการประเมิน
ประเมินความพึงพอใจ
ประเมินความพึงพอใจ
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เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ( ๔ มิติ)
1. สานักงานมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการบริหารงาน
2. การดาเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นไปอย่างมีระบบ
3. บุคลากรที่มารับบริการได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น

ลงชื่อ……………………………………………..
(นางสาวนุชรี แสงสุด)
ตาแหน่ง ครู
ผู้เสนอกิจกรรม

ลงชื่อ.......................................................
(นางนัยนา สัตถาพร)
ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน
ผู้เห็นชอบกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................................
(นายนภศูล ตุลยกุล)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา
ผู้อนุมัติโครงการ
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ผลการดาเนินโครงการปรับปรุงสานักงาน
*************************************************************

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน สะดวกในการให้บริการ
2. เพื่อปรับปรุงสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
3. เพื่อบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมดาเนินการ
1.ปรับปรุงสานักงาน
2.ปรับปรุงทาเนียบ
งบประมาณที่ใช้ 25,650 บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาท)
ผลการดาเนินการ
1. สานักงานมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการบริหารงาน
2. การดาเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นไปอย่างมีระบบ
3. บุคลากรที่มารับบริการได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
ปัญหา / อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ / แนวทางพัฒนา
-
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ชือ่ โครงการ
พัฒนาบุคลากร
สนองกลยุทธ์ของ โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้หลักสูตร
คุณธรรมนาความรู้ สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนัยนา สัตถาพร นางสาวโศรดา ธนากัณฑ์ นางสาวพนิดา สีเขียว
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
โครงกำร
พัฒนาบุคลากร
แผนงำน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลผลิตที่
2,3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ชำติ 20 ปีข้อที่ 3 สนองยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำข้อที่ 3
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนข้อที่ 3 สนองกลยุทธ์โรงเรียน 3
ผู้รับผิดชอบ
นางนัยนา สัตถาพร นางสาวโศรดา ธนากัณฑ์ นางสาวพนิดา สีเขียว
ลักษณะโครงกำร
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
*************************************************
1. หลักการและเหตุผล (หลักเหตุผล)
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในทุก ๆ ด้าน ซึ่งการพัฒนาจากประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากร ผู้ได้รับ
การพัฒนาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้ น ซึ่งจะนาความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ กลับมา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง การ
เสริมสร้างขวัญและกาลังให้แก่บุคลากร การมีกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือบุคลากรในองค์กรเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ย่อมทาให้เกิดผลดี
กับองค์กรอย่างยิ่งยวด
2. วัตถุประสงค์ ( 4 มิติ )
1. เพื่อพัฒนาบุคลากร
2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากร
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรประยุกต์แนวคิดมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (หลักพอประมาณ)
3.1 ตัวชี้วัด
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกาลังใจในการทางาน
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถประยุกต์แนวคิดมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอน
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3.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมการพัฒนาตนเองร้อยละ 90
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อการสร้างขวัญกาลังใจในการทางานร้อย
ละ 100
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาความสามารถประยุกต์แนวคิดมาใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนร้อยละ 90
3.3 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกาลังใจในการทางาน
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถประยุกต์แนวคิดมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
4. ระยะเวลาดาเนินการ (หลักภูมิคุ้มกัน)(เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)
ปีงบประมาณ 2564
ชื่อกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ : ครูผู้สอน
ให้สามารถจัดเก็บผลงานจากการ
จัดการเรียนการสอน การเตรียมการ
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสู่การมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะแบบ ว.21
2. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
3. ศึกษาดูงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล OBECQA
4. อบรมสัมมนาพัฒนาครูสู่
โรงเรียนคุณภาพ
5. เสริมสร้างขวัญกาลังใจ
- ยกย่องเชิดชูเกียรติ
- สุขสันต์วันเกิด
- พัฒนาบุคลิกภาพ (ผ้าไทย)
6. งานแสดงมุทิตาเกษียณอายุ
ราชการ
5. วิธีดาเนินกิจกรรม (หลักภูมิคุ้มกัน)
การวางแผนปฏิบัติงาน (PDCA)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
งานกิจกรรม
ตัวบ่งชี้
Plan
• จัดทากิจกรรม เพื่อขออนุมัติ
• บันทึกการประชุมผู้เกี่ยวข้อง
• ประชุมผู้เกี่ยวข้อง กาหนด วัน เวลา ใน
• โครงการพัฒนาบุคลากร
การดาเนินงาน
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Do
Check

Action

• จัดทากิจกรรม นาเสนอผู้บริหารเพื่อขอ
อนุมัติจัดกิจกรรม
• แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
• โครงการพัฒนาบุคลากร
• ตรวจสอบ การบันทึกผลการการ
ดาเนินงาน
• การประชุมเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค
ในการดาเนินงาน
• ประเมินผลการจัดกิจกรรม
• คณะกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรมทา
เอกสารเผยแพร่ และรายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

• คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
• เอกสารการดาเนินงาน
• แบบสอบถามประเมินความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม

• แบบรายงานผลการดาเนินงาน

6. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและงบประมาณที่ใช้ (หลักพอประมาณ)
6.1 เงินอุดหนุน
5.1.1 เงินอุดหนุน (รายหัว) จานวน .......................... 174,900...............บาท
5.1.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ........................................................... บาท
6.2 เงินรายได้สถานศึกษา
เงินรายได้สถานศึกษา จานวน.................................................................................บาท
6.3 เงินงบประมาณอื่น
เงินงบประมาณอื่น ๆ จานวน............................................330,000.....................บาท
รวม................. 504,900............บาท
รายละเอียด
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม
ค่าใช้จ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
ของกิจกรรม
1. อบรมเชิง
1. ค่าอาหาร
3,000
3,000
ปฏิบัติการ :
ผู้เข้าร่วมการอบรม
ครูผู้สอนให้
2. ค่าอาหาร
2,000
2,000
สามารถจัดเก็บ
วิทยากร
3,000
3,000
ผลงานจากการ
3. ค่าอาหารว่าง
จัดการเรียนการ 4. ค่าตอบแทน
7,200
7,200
สอนการ
วิทยากร
เตรียมการพัฒนา 5. ค่าเอกสาร
ศักยภาพครูผู้สอน 6. ค่าเกียรติบัตร
500
500
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ผู้รับผิดชอบ
นางสาวดวงพร
รักเกาะรุ้ง

ชื่อกิจกรรม
สู่การมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะแบบ
ว.21
2. ปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่
3. ศึกษาดูงาน
โรงเรียน
มาตรฐานสากล
OBECQA
4. อบรมสัมมนา
พัฒนาครูสู่
โรงเรียนคุณภาพ
5. เสริมสร้าง
ขวัญกาลังใจ
- ยกย่องเชิดชู
เกียรติ

รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
ของกิจกรรม

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม

1. ค่าอาหารว่าง

-

-

2,000

1. ค่าเหมารถ
โดยสาร
2. ค่าห้องพัก
ค่าอาหาร
1. การดาเนิน
กิจกรรม

-

15๕,000

-

-

1๔๕,000

-

-

123,650

-

ผู้รับผิดชอบ

2,000

นางสาวนุชรี
แสงสุด
155,000 นางสาวสุภารัตน์
หนูทองแก้ว
145,000
123,650 นางสาวโศรดา
ธนากัณฑ์
นางสาวพนิดา
สีเขียว

1. กระดาษเกียรติ
บัตร

-

-

500

500

- สุขสันต์วันเกิด

1. กระดาษการ์ด
2. กระดาษโฟโต้
3. เทปโฟม 2 หน้า

-

-

500
360
440

500
360
440

- พัฒนาบุคลิกภาพ
(ผ้าไทย)
6. งานแสดงมุทิตา
เกษียณอายุ
ราชการ

1. ค่าเสื้อ

-

30,000

-

30,000

1. ค่าดอกไม้
2. ค่าพานดอกไม้
3. วัสดุตกแต่ง
สถานที่/เวที
4. ค่าตั่งรดน้า
5. ค่าเครื่องสาอาง

7,000
900
8,100

7,000
900
8,100

1,500
2,000

1,500
2,000

7. วิธีการประเมิน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดกิจกรรม
วิธีการประเมินผล
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ :
1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม รายงานการอบรม
ครูผู้สอนให้สามารถจัดเก็บ
กิจกรรม
ผลงานจากการจัดการเรียนการ
การประเมินผลการอบรม
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นางสาวทิพยา
คงประพันธ์

เครื่องมือที่ใช้
แบบรายงานการอบรม

สอน การเตรียมการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอนสู่การมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะแบบ ว.21

2. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
3. ศึกษาดูงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล OBECQA

4. อบรมสัมมนาพัฒนาครูสู่
โรงเรียนคุณภาพ

2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนให้สามารถจัดเก็บ
ผลงานจากการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อการเตรียมการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอนสู่การมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะแบบ ว 21
3. ความพึงพอใจของบุคลากร
ในการจัดกิจกรรมการอบรม
1. ปฐมนิเทศบุคคลากรใหม่
1. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษานาความรู้ที่ได้มา
พัฒนาตนเองและหน่วยงาน
2. ร้อยละของครูและบุคลากรมี
ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา
3. ความพึงพอใจของบุคลากร
ในการจัดกิจกรรมการอบรม
1. ครูและบุคลากรมีความพึง
พอใจต่อวิธีการดาเนินการใน
การสร้างขวัญและกาลังใจ

แบบประเมินความพึง
พอใจ

ประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึง
พอใจ
ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึง
พอใจ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
ประเมินความพึงพอใจ
รายงานการอบรม

การประเมินผลการอบรม

แบบประเมินความพึง
พอใจ
แบบรายงานการอบรม

แบบประเมินความพึง
พอใจ

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึง
พอใจ
การทาแบบประเมินความ แบบประเมินความพึง
พึงพอใจ
พอใจ

5. เสริมสร้างขวัญกาลังใจ
- ยกย่องเชิดชูเกียรติ
- สุขสันต์วันเกิด
- พัฒนาบุคลิกภาพ (ผ้าไทย)
6. งานแสดงมุทิตาเกษียณอายุ 1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม ประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึง
ราชการ
กิจกรรมงานแสดงมุทิตา
พอใจ
เกษียณอายุราชการมีความพึง
พอใจ
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น
และเพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในองค์กร
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ลงชื่อ……………………………………………..
(นางสาวโศรดา ธนากัณฑ์)
ตาแหน่ง ครู
ผู้เสนอกิจกรรม

ลงชื่อ.......................................................
(นางนัยนา สัตถาพร)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน
ผู้เห็นชอบกิจกรรม

ลงชื่อ...................................................
(นายนภศูล ตุลยกุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา
ผู้อนุมัติกิจกรรม
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ผลการดาเนินโครงการพัฒนาบุคลากร
*************************************************************

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากร
2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากร
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรประยุกต์แนวคิดมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมดาเนินการ
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ : ครูผู้สอนให้สามารถจัดเก็บผลงานจากการจัดการเรียนการสอน การ
เตรียมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสู่การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะแบบ ว.21
2. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
3. ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA
4. อบรมสัมมนาพัฒนาครูสู่โรงเรียนคุณภาพ
5. เสริมสร้างขวัญกาลังใจ
6. งานแสดงมุทิตาเกษียณอายุราชการ
งบประมาณที่ใช้ 504,900บาท (ห้าแสนสีพันเก้าร้อยบาท)
ผลการดาเนินการ
เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น
และเพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในองค์กร
ปัญหา / อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ / แนวทางพัฒนา
-
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คาสั่งโรงเรียนพระแสงวิทยา
ที่ 71/๒๕๖4
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดสรรงบประมาณและ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
ด้วยโรงเรียนพระแสงวิทยา ได้กาหนดให้ทุกกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการ
บริหารงานและการจัดการศึกษาตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยดาเนินงานภายใต้กรอบของแผนพัฒนา
การศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้แผนเป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้การดาเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว โรงเรียนพระแสงวิทยา จึงได้กาหนดให้มีการประชุมเชิงปฎิบัติก าร
เพื่อกาหนดกิจกรรมตามโครงการ และจัดทาแผนปฎิบัติราชการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนั้นเพื่อให้เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพภาพในการใช้ จ่ า ยงบประมาณให้เ กิ ดประโยชน์สู ง สุ ด โรงเรี ย นพระแสงวิ ท ยาจึ ง ขอแต่ง ตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ให้การปรึกษาแนะนาแก้ปัญหาในการดาเนินการตรวจสอบ
ประเมินผลและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้เรียบร้อยถูกต้องสมบูรณ์ประกอบด้วย
๑. นายนภศูล
ตุลยกุล
ประธานกรรมการ
๒. นางเบญญาภา
ชัยยะ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวจารุณี
บัวแย้ม
กรรมการ
๔. นายวิเชียร
อ่อนสง
กรรมการ
5. นางสาวลัดดาวรรณ เทพบุรี
กรรมการและเลขานุการ
๙. นางธัญชิตา
ปะหินา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔. นางสาวปิยนุช
ขวดทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางสาวสุจารี
ศรีกาญจน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๒.๑ ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร/ลงทะเบียน มีหน้าที่ อานวยความสะดวกในการจัดเตรียม
เอกสาร รวบรวมข้อมูล และจัดพิมพ์เอกสาร เกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
๑. นางสาวปิยนุช
ขวดทอง
ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี
สิงห์ทอง
กรรมการ
3. นางสาวพิชามญชุ์ ศรีไตรรัตน์
กรรมการ
4. นางสาวกนกนฤมล คงอินทร์
กรรมการ
5. นางสาวสุจารี
ศรีกาญจน์
กรรมการและเลขานุการ
6. นางดวงฤดี
คาแก้ว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒ ฝ่ายจัดสถานที่ มีหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ สาหรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัด
ตกแต่งให้สวยงาม ตรวจสอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สาหรับการนาเสนอให้พร้อมใช้งาน
ประกอบด้วย
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๑. นายชูชีพ
แก้วสี
ประธานกรรมการ
๒. นายสิทธิชัย
ชุมพล
กรรมการ
๓. นายถวิล
ชาญอินทร์
กรรมการ
๔. นางจุรี
บุญจันทร์
กรรมการ
๕. นางสาวณัฐกาญจน์ วงศ์เล็ก
กรรมการ
๖. นางสาวสุจินต์
บัวดา
กรรมการ
๗. นางสาวจริยา
เกาซ้อน
กรรมการ
๘. นางพัชรี
ทองดี
กรรมการ
๙. นายทวี
สุขเมฆ
กรรมการ
๑๐. นายประสาน
ละหารเพชร
กรรมการ
๑๑. นายถกรกัณต์
เภกกิ้ม
กรรมการและเลขานุการ
๒.๓ ฝ่ายต้อนรับ/จัดเตรียมอาหาร มีหน้าที่วางแผนต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุม จัดเตรียมและจัดหาอาหารว่ างและอาหารเที่ยงให้กับ ผู้เ ข้าร่ว มประชุ มเชิง ปฏิ บัติก าร ณ
หอประชุมตาปีอิปัน 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา
๑. นางสาวลัดดาวรรณ เทพบุรี
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพรทิพย์
ถาวรวงศ์
กรรมการ
๓. นางธัญชิตา
ปะหินา
กรรมการ
๔. นางดวงฤดี
คาแก้ว
กรรมการ
๕. นางสาวสมศรี
สนุกแสน
กรรมการ
๖. นางสาวศิริรัตน์
เข็มขาว
กรรมการ
๗. นางสาวมยุรี
เขยจันทร์
กรรมการ
๘. นางสาวเนตรฤทัย นนทบุตร
กรรมการ
9. นางสาวณัฐกาญจน์ วงศ์เล็ก
กรรมการ
10. นางสาวสุจินต์
บัวดา
กรรมการ
11. นางสาวจริยา
เกาซ้อน
กรรมการ
12. นางพัชรี
ทองดี
กรรมการ
13. นางเสาวลักษณ์ รัสปะ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๔ ฝ่ายการเงินและจัดหาพัสดุ มีหน้าที่ดาเนินการประสานงานการเงินในเรื่องค่าใช้จ่าย
ค่าอาหาร ทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดประชุม พร้อมแนบหลักฐานการ
เบิกจ่าย ประกอบด้วย
๑. นางสาวลัดดาวรรณ เทพบุรี
ประธานกรรมการ
๒. นางธัญชิตา
ปะหินา
กรรมการ
๓. นางสาวเกศรินทร์ ระพีประสิทธิ์
กรรมการ
๔. นางกัณฑิตา
ไชยสิทธิ์
กรรมการ
๕. นางสาวพรทิพย์
ถาวรวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
๒.๕ ฝ่ายพิธีกร มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เป็นพิธีกรดูแลการดาเนินการให้ถูกต้องตามลาดับ
ขั้นตอนและประสานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อดาเนินพิธีการอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย
๑. นางกัณฑิตา
ไชยสิทธิ์
ประธานกรรมการ
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๒. นายวิชัย
สองภพ
กรรมการ
๒.๖ ฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่บันทึกภาพและถ่ายวิดีทัศน์การจัดกิจกรรมไว้เป็นหลักฐาน
ประกอบด้วย
๑. นายถกรกันต์
เภกกิ้ม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาคร
ไชยวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
๒.๗ ฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ออกแบบสอบถาม สรุปผล รายงานผลการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
๑. นางสาวถิรวรรณ
รัตนพันธ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวภัทรวดี
สิงห์ทอง
กรรมการ
๓. นางสาวพิชามญชุ์ ศรีไตรรัตน์
กรรมการ
๔. นางสาวเกศรินทร์ ระพีประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
๒.๘ ฝ่ายจัดทารูปเล่มแผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล
และจัดทารูปเล่ม ประกอบด้วย
๑. นางสาวลัดดาวรรณ เทพบุรี
ประธานกรรมการ
๒. นางธัญชิตา
ปะหินา
กรรมการ
๓. นางสาวปิยนุช
ขวดทอง
กรรมการ
๔. นางสาวสุจารี
ศรีกาญจน์
กรรมการและเลขานุการ
๕. นางดวงฤดี
คาแก้ว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓. คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาจัดสรรงบประมาณแต่ละกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
กลุ่มงาน มีหน้าที่ประชุมพิจารณาปรับปรุง เพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมและร่วมจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน
รายหัว เงินบารุงการศึกษา เงินพัฒนาผู้เรียนและเงินอื่นๆ ในแต่ละฝ่ายและและเสนอพิจารณา ประกอบด้วย
กลุ่มที่ ๑ ประกอบด้วย
๑. นายนภศูล
ตุลยกุล
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวมณฑา
บุญคล่อง
กรรมการ
๓. นายสมพงษ์
ถวาย
กรรมการ
๔. นางยุพาวรรณ์
ขุนไกร
กรรมการ
๕. นางสาววันวิสาข์
ไทยเกิด
กรรมการ
๖. นายศรัณย์
มัคราช
กรรมการ
๗. นายจตุรงค์
ชนะกุล
กรรมการ
๘. นางสาวนพวรรณ สุขเนียม
กรรมการ
๙. นางสาวชนินาถ
จันทร์ประสิทธิ์
กรรมการ
๑๐. นายทัศดาพงศ์
ปิน่ แก้ว
กรรมการ
๑๑. นางสาวสุภารัตน์ งามประดิษฐ์
กรรมการ
๑๒. นางสาวอัจฉรา
อดุลจิตร์
กรรมการ
13. นางสาวฑิตถิพัชร์ หล่อพันธ์
กรรมการ
14. นายจักรพงศ์
กาลาสี
กรรมการ
15. Mr.Roni
Rocas Medina
กรรมการ
16. นายชูชีพ
แก้วสี
กรรมการ
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17. นางสาวณัญจนา
กลุ่มที่ ๒ ประกอบด้วย
๑. นางสาวจารุณี
๒. นางมาระตี
๓. นางนัยนา
๔. นางสาวปานรพี
๕. นางศศิธร
๖. นางสาวถิรวรรณ
๗. นางสาวอรวรรณ
๘. นางสาวสุภารัตน์
๙. นางสาวพนิดา
๑๐. นางสาวณัฐธยาน์
๑๑. นางสาวพิชามญชุ์
12. นางจุฬาลักษณ์
13. นางสาวพิชา
14. นายวรกฤษณ์
15. นายอุดรศักดิ์
16. นางสาวมยุรี
กลุ่มที่ ๓ ประกอบด้วย
๑. นางจรรยา
๒. นางนิตยาภรณ์
๓. นางมณฑา
๔. นางสุภิญญา
๕. นางสาวนุจรีย์
๖. นางสาคร
๗. นางสาวสุกันยา
๘. นางสาวภัทรวดี
๙. นายภูวนาถ
๑๐. นายสนธยา
๑๑. นายสุวิชา
12. นายธวัชชัย
13. นางสาวศิริพร
14. นางมาลี
15. นายสมพร
16. นางสาวอุไรวรรณ
๑7. นางสาวศิริรัตน์
กลุ่มที่ ๔ ประกอบด้วย
๑. นางสาวฉวีวรรณ

ขาวบ้านนา

กรรมการและเลขานุการ

บัวแย้ม
ถวาย
สัตถาพร
นาคสั้ว
รัตนพันธุ์
รัตนพันธ์
จันดี
หนูทองแก้ว
สีเขียว
สีนวลแก้ว
ศรีไตรรัตน์
ศิริวงศ์
ภักดีอักษร
พงษ์พะกิจ
ชัยฤกษ์
เชยจันทร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

งามประดิษฐ
ลิ่มวิจิตรวงศ์
รัตนรัตน์
ลิ้มปรีชาชาติ
มงกุฎแก้ว
ไชยวงค์
โปดา
สิงห์ทอง
ลาดทุ่ง
ทองศรี
วรรณคง
สังข์เทวฤทธิ์
เมืองราช
ยกเล็ก
เจริญศิริ
โสภา
เข็มขาว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

แซ่เฮง

ประธานกรรมการ
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๒. นางสาวสุภัคสินี
ทรัพย์มี
กรรมการ
3. นางพรทิพย์
ไทยเอียด
กรรมการ
4. นางสาวสมร
วรรณ์แก้ว
กรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์
ถาวรวงศ์
กรรมการ
6. นางสาวศิริพร
ขาวขวงศ์
กรรมการ
7. นางสาวกัญญาภัค เพชรสวาท
กรรมการ
8. นางสาวดวงพร
รักเกาะรุ้ง
กรรมการ
9. นายรัฐพล
ทองศรี
กรรมการ
๑0. นายวีรพงษ์
กันทัด
กรรมการ
11. นายพนมกร
ทองสอน
กรรมการ
12. นางสาวเกศรินทร์ ระพีประสิทธิ์
กรรมการ
13. นายสุวัฒน์
มากอินทร์
กรรมการ
14. นายถกรกันณ์
เภกกิ้ม
กรรมการ
15. Mr. Jitendra Kumar kakkar
กรรมการ
๑6. นางสาวสมศรี
สนุกแสน
กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มที่ ๕ ประกอบด้วย
๑. นายวิเชียร
อ่อนสง
ประธานกรรมการ
๒. นางเสาวลักษณ์
รัสปะ
กรรมการ
๓. นางสาวศรัณยา
อินทรภิรมย์
กรรมการ
๔. นางสาวนุชรี
แสงสุด
กรรมการ
๕. นางสาวทิพยา
คงประพันธ์
กรรมการ
๖. นายพีระพงษ์
อยู่คง
กรรมการ
๗. นางสาววิภัสสร
ชุ่มจิตร
กรรมการ
๘. นางสาวธิดา
เฉลิมพล
กรรมการ
๙. นายสิทธิชัย
ชุมพล
กรรมการ
๑๐. นายเกียรติศักดิ์
ชูแก้ว
กรรมการ
๑๑. นายสุธี
จานงค์จิตร
กรรมการ
12. นายสิทธิโชค
คุณนาแก
กรรมการ
13. นางจรรยาวดี
คาตา
กรรมการ
14. นางสาวโศรดา
ธนากัณฑ์
กรรมการ
15. นางสาวกนกนฤมล คงอินทร์
กรรมการ
๑6. นางสาวจริยา
เกาซ้วน
กรรมการและเลขานุการ
๔. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดสรร
งบประมาณและจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ และนาเสนอข้อมูลการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ประกอบด้วย
๑. นางเบญญาภา
ชัยยะ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวลัดดาวรรณ เทพบุรี
กรรมการ
๓. นางธัญชิตา
ปะหินา
กรรมการ
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๔. นางสาวปิยนุช
ขวดทอง
กรรมการ
๕. นางสาวสุจารี
ศรีกาญจน์
กรรมการ
๖. นางกัณฑิตา
ไชยสิทธิ์
กรรมการและแลขานุการ
๗. นางดวงฤดี
คาแก้ว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ขอให้คณะทางานที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถมีความ
รอบคอบถูกต้องเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายที่วางไว้เพื่อบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายนภศูล ตุลยกุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา
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