ก

คำนำ
โรงเรี ย นสามพรานวิ ทยา จัง หวั ดนครปฐม ได้ จั ด ทาแผนปฏิ บั ติก ารโรงเรีย นสามพรานวิ ท ยา ประจ าปี
การศึกษา 2563 ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้สถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายงาน
ใช้เป็นกรอบการดาเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา โดยได้รวบรวมจากแผนงาน/โครงการของทุกฝ่าย
ทุกงาน และทุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีก ารประชุมชี้แจงการดาเนินงานของโรงเรียน โดยศึ กษาปัญ หา และ
อุปสรรคต่าง ๆ จากการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมกับศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ
ประจาปีกับนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยกาหนดกลยุทธ์ที่
มุ่ง เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึ กษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และประสิท ธิภาพการบริห ารจัดการศึกษ า
ขั้นพื้นฐาน
การด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บัติ ก ารประจาปี การศึก ษา พ.ศ. 2563 ฉบับ นี้ จะบรรลุผ ลตามเป้ า หมาย
ความสาเร็จที่กาหนดไว้ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา และการสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วนในการกากับ ผลักดันแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้ง ไว้ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิท ธิผ ลสู งสุด ต่อ การพั ฒนาการศึ กษา โดยมุ่ง สู่เ ป้า หมายสุ ดท้ ายคือ การพั ฒนาให้ นัก เรี ยนได้รั บโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน
เอกสารฉบั บ นี้ จ ะเป็ น คู่ มื อ ของฝ่ า ยบริ ห ารและทุ ก ฝ่ า ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการก ากั บ ติ ด ตาม ดู แ ล
การดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน

งานแผนงาน
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ข้อมูลพื้นฐำน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
1.1.1 ชื่อสถำนศึกษำ โรงเรียนสามพรานวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 40 หมู่ 5 ตาบลยายชา อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73110 โทรศัพท์ 034-222-888 โทรสาร 034-326-888
1.1.2 ระดับกำรศึกษำที่เปิดสอน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.1.3 ประวัติควำมเป็นมำของโรงเรียน
โรงเรียนสามพรานวิทยา เปิดทาการสอน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2503 โดยใช้หอประชุมอาเภอ
สามพรานเป็นสถานที่เรียน ชั้นที่เปิดเรียนคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 32 คน โดยมี
นายสุ ริ น ทร์ ชวลิ ต านนท์ เป็ น ครู ใ หญ่ โรงเรี ย นสามพรานวิ ท ยาจั ด ตั้ ง ขึ้ น ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ของนายอ าเภอสามพราน
ศึกษาธิการอาเภอสามพราน สัสดีอาเภอและข้าราชการอีกหลายท่านที่ได้ร่วมมือกัน ต่อมาได้ไปขอความอนุเคราะห์ที่ดิ นจาก
นายนิเทศ นางลาไย สืบเสียง ซึ่งท่านยินดีอุทิศที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการ สร้างโรงเรียนสามพรานวิทยา เป็นเนื้อที่ 16 ไร่
ตั้งอยู่ในเขตตาบลยายชา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใกล้ถนนเพชรเกษม พื้นที่เป็นที่นาลุ่ม ทางเข้าโรงเรียนแยกจาก
ถนนเข้าตัวอาเภอเป็นระยะทาง 180 เมตร ถนนที่ทางเข้าโรงเรียน มีผู้อุทิศที่ดินให้ คือนายเจตน์ ผดุงชัย นายแผ้ว ยังพุ่ม
นายหยด รุ่งประชา และนายยอด ยังพุ่ม อุทิศให้เป็นเนื้อที่ทั้งหมด จานวน 2 ไร่ 50 ตารางวา
โรงเรีย นสามพรานวิทยา จัดการเรียนการสอนตั้ง แต่ระดับชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปั จจุบัน (พ.ศ. 2563)
มีนักเรียนจานวน 1,538 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 1,002 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 536 คน จานวนห้องเรียน 43 ห้อง
ประเภทของโรงเรียน : สหศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
อักษรย่อ
: ส.ว.
คาขวัญ
: เรียนดี ประพฤติดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
คติพจน์
: สุขขา สงฺฆสฺส สามัคคี (ความสามัคคีในหมู่คณะทาให้เกิดสุข)
ผู้บริหารคนปัจจุบัน : นายสมเกียรติ ปทุมสูติ
สีประจาโรงเรียน
: เทา – แดง
ต้นไม้ประจาโรงเรียน : ต้นหางนกยูง
1.2 ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร
1.2.1 ชื่อผู้บริหาร นายสมเกียรติ ปทุมสูติ วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา ตั้งแต่ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
1.2.2 รองผู้อานวยการ จานวน 4 คน ได้แก่
1. นายสาเภา ปู่เพี้ยน
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
2. นางเบญจรัตน์ มณีรมย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
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3. นายสฤษดิ์ อุ่นเรือง
4. นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

1.2.3 ระบบโครงสร้างการบริหาร แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ ฝ่ายบริหารบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป
1.3 ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน (คน)
ชำย
หญิง
ม.1
9
200
160
ม.2
8
199
108
ม.3
9
189
146
รวม ม.ต้น
26
588
414
ม.4
6
110
130
ม.5
6
81
77
ม.6
5
68
70
รวม ม.ปลำย
17
259
277
รวมทั้งหมด
43
847
691
ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
ชั้น

จำนวนห้องเรียน

รวม
360
307
335
1,002
240
158
138
536
1,538

1.4 ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ฝ่ำย/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บริหาร
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เพศ
ชำย
1
2
2
6
3
2
4

หญิง
8
6
7
7
5
2
2
8

รวม
1
10
8
7
7
11
5
4
12

วุฒิกำรศึกษำ
ป.โท
ป.ตรี
1
5
5
5
3
1
6
2
5
2
9
2
3
1
3
3
9
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ฝ่ำย/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

แนะแนว
สนับสนุนการสอน
อัตราจ้าง
วิทยากรท้องถิ่น
พนักงานราชการ
รวม

เพศ
ชำย หญิง
3
1
2
4
6
1
26
56

รวม
3
3
10
1
82

วุฒิกำรศึกษำ
ป.โท
ป.ตรี
1
2
3
10
1
23
59

1.5 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ บริเวณเนื้อที่ทั้งหมด 16 ไร่ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้
1.5.1 อาคารเรียนแบบ 424 ล ( พิเศษ )
จานวน 1 หลัง
1.5.2 อาคารเรียนแบบ 316 ล
จานวน 1 หลัง
1.5.3 อาคารเรียนแบบ 318 ป
จานวน 1 หลัง
1.5.4 อาคารหอประชุมแบบ 101 ล/2507
จานวน 1 หลัง
1.5.5 อาคารฝึกงานแบบ 102/2507
จานวน 1 หลัง
1.5.6 บ้านพักนักเรียนประจาพักนอน
จานวน 1 หลัง
1.5.7 อาคารพระคุณพ่อ
จานวน 1 หลัง
1.5.8 บ้านพักครู
จานวน 5 หลัง
1.5.9 บ้านพักภารโรง
จานวน 1 หลัง
1.5.10 โรงกรองน้า
จานวน 1 หลัง
1.5.11 ห้องน้า ห้องส้วม
จานวน 4 หลัง
แผนผังอำคำรสถำนที่ โรงเรียนสำมพรำนวิทยำ
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1.6 สภำพชุมชนโดยรวม
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ โรงเรียนสามพรานวิทยา อยู่ห่างจากจังหวัดนครปฐม 20 กิโลเมตร และอยู่ห่างจาก
ตัวอ าเภอสามพราน 2 กิโ ลเมตร อยู่ใ นเขตเทศบาลเมืองสามพราน ชุมชนรอบ ๆ บริ เวณโรงเรี ยน เป็น พื้น ที่
ทาการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคมสะดวก โดยใช้เส้นทางรถยนต์
การประกอบอาชีพ บริเวณเขตเมืองจะมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจานวนมาก นอกเมืองออกไปจะเป็น
พื้นที่ทาการเกษตร บริเวณรอบ ๆ โรงงานจะเป็นบ้านพักคนงาน หอพักให้เช่าสาหรั บคนงาน ทาให้เกิดเป็นชุมชน
ย่อยๆ ขึ้น จากการสารวจอาชีพผู้ปกครองนักเรียนพบว่า ผู้ปกครองร้อยละ 48 มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 26 ค้าขาย
และร้อยละ 17 ทาการเกษตร
สภาพสังคมและการดารงชีวิต ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยาส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีอาชีพ
รับจ้างตามโรงงาน บุตรรับจ้างทางานเกษตร พวกฐานะปานกลาง มีอาชีพค้าขาย ส่วนครอบครัวที่มีฐานะดี นิยมส่ง
บุตรหลานไปศึกษาตามโรงเรียนใหญ่ ๆ ในเมือง หรือในกรุ งเทพมหานคร นักเรียนบางส่วนจะมีปัญหาในเรื่องขาด
วัสดุ อุปกรณ์การเรียน ขาดการเอาใจใส่ในเรื่องการเรียน
1.7 โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนสำมพรำนวิทยำ
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โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนสำมพรำนวิทยำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
นำยสมเกียรติ ปทุมสูติ
คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

มูลนิธิเพือ่ กำรศึกษำ

สมำคมศิษย์เก่ำ ครู ผู้ปกครองนักเรียน
ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ
นำงเบญจรัตน์ มณีรมย์

ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร
นำยสำเภำ ปูเ่ พี้ยน

-

งำนแนะแนวกำรศึกษำ
งำนพัฒนำระบบเทคโนโลยี
งำนนิเทศภำยในสถำนศึกษำ
งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
งำนห้องสมุดและแหล่งกำรเรียนรู้
งำนรับนักเรียนและทะเบียนนักเรียน
งำนวิจัยและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
งำนพัฒนำและส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน
งำนวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลกำรเรียน
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและภำยนอก
งำนกลุ่มสำระฯ 8 และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

- งำนพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ

- งำนประเมินผล ฯ
- งำนอื่นๆ ตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำย

-

งำนสำรบรรณ
งำนระดมทรัพยำกร
งำนพัฒนำบุคลำกร
งำนยำนพำหนะ
งำนกำรเงินและบัญชี
งำนพัสดุและสินทรัพย์
งำนแผนงำน
งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
งำนตรวจสอบและจัดระบบควบคุมภำยใน
งำนประเมินผล ฯ
งำนอื่นๆ ตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำย

ฝ่ำยบริหำรบุคคล
นำยสฤษดิ์ อุ่นเรือง

-

งำนบริหำรคณะสี
งำนปกครองนักเรียน
งำนเครือข่ำยผู้ปกครอง
งำนรักษำควำมปลอดภัย
งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งำนส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน
งำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
งำนรณรงค์และป้องกันสำรเสพติด
งำนประเมินผล ฯ
งำนอื่นๆ ตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำย

ฝ่ำยบริหำรทัว่ ไป
นำยวัชรพงษ์ เนำวรัตน์

-

งำนพยำบำล
งำนสวัสดิกำร
งำนโภชนำกำร
งำนทรัพยำกรน้ำ
งำนชุมชนสัมพันธ์
งำนสำธำรณูปโภค
งำนโสตทัศนูปกรณ์
งำนประชำสัมพันธ์
งำนอำคำรสถำนที่
งำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
งำนธนำคำรโรงเรียน
งำนประเมินผล ฯ
งำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
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ส่วนที่ 2
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
2.1 วิสัยทัศน์

โรงเรียนศตวรรษที่ 21 มำตรฐำนสำกล
บนวิถีพอเพียง
นิยำมศัพท์
1. โรงเรียนศตวรรษที่ 21 หมายถึง มีการมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 3R7C พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ มีภาคีเครือข่ายพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
2. มาตรฐานสากล หมายถึง มีการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาและกระบวนการจัด การเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งมีการนิเทศกากับ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สร้าง
ผู้เรียนให้มีการพัฒนาศักยภาพเป็นพลโลก
3. บนวิถีพอเพียง หมายถึง มีการพัฒนาครู บุคลากรและนักเรียนสามารถนาหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปใช้ในการดารงชีวิตอย่างยั่งยืน
2.2 พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 3R7C
2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ
3. นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
4. สร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
5. พัฒนาหลักสูตรให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
6. มีการนิเทศกากับ ติดตามการจัดการศึกษา
7. ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
8. พัฒนาครู บุคลากรและนักเรียนให้สามารถนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดารงชีวิต
อย่างยั่งยืน
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2.3 เป้ำประสงค์หลัก
1. จัดระบบบริหารที่ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ
3. สังคมพึงพอใจ ยอมรับ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนทุกภาคส่วน
4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
5. ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดารงชีวิตได้
2.4 กลยุทธ์
1. พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารการจัดการศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
3. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้
4. พัฒนาครู บุคลากรและนักเรียนนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดารงชีวิต
2.5 ควำมสัมพันธ์ของกลยุทธ์ระดับแผนงำนของโรงเรียน
กรอบแผนงำน
กลยุทธ์แผนงานที่ 1 แผนพัฒนาระบบบริหาร
กลยุทธ์แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์แผนงานที่ 3 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
กลยุทธ์แผนงานที่ 4 แผนพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์แผนงานที่ 5 แผนพัฒนางานบริการ

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์
มีระบบบริหารที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
นักเรียนและบุคลากรร้อยละ
95 มีความพึงพอใจ
ครูมีความรู้ความสามารถ
ครูทุกคน ได้รับการอบรม
มีคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนา ไม่น้อยกว่า 20
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเต็ม ชั่วโมง/ปี และชั่วโมง PLC
ศักยภาพ
ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ปี
มีเทคโนโลยีสารสนเทศและ
บุคลากรร้อยละ 95 สามารถ
ดิจิทัลเพียงพอ
ใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีได้
มีอาคาร สถานที่และสิ่งอานวย มีอาคาร สถานที่ และสิ่ง
ความสะดวกเพียงพอ
อานวยความสะดวกตาม
เกณฑ์ และมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 90
มีการบริการนักเรียนและ
นักเรียนและบุคลากรร้อยละ
บุคลากรในด้านต่าง ๆ เช่น
95 มีความพึงพอใจ
สาธารณูปโภค สวัสดิการ
การรักษาพยาบาล โภชนาการ
อย่างพอเพียง
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กรอบแผนงำน
กลยุทธ์แผนงานที่ 6 แผนส่งเสริมสู่มาตรฐานสากล

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
โรงเรียนเป็นโรงเรียนมาตรฐาน โรงเรียนผ่านเกณฑ์
สากล
การประเมินเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์แผนงานที่ 7 แผนพัฒนาระบบการตรวจสอบ มีระบบตรวจสอบภายในที่มี
นักเรียนและบุคลากรมีความ
ประสิทธิภาพ
พึงพอใจ ร้อยละ 95
กลยุทธ์แผนงานที่ 8 แผนพัฒนาข้อมูลระบบ
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
นักเรียน บุคลากรและ
สารสนเทศ
คุณภาพ
ผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 95
กลยุทธ์แผนงานที่ 9 แผนขยายภาคีเครือข่าย
มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคี
เครือข่ายร้อยละ 90 มีความ
พึงพอใจ
กลยุทธ์แผนงานที่ 10 แผนส่งเสริมปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์แผนงานที่ 11 แผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้
สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บุคลากรน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
บุคลากรน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ใน
การจัดการเรียนรู้

บุคลากรทุกคนน้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
บุคลากรทุกคนน้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้

ส่วนที่ 3
ประมำณกำรรำยรับ รำยจ่ำย ประจำปีของโรงเรียนสำมพรำนวิทย ำ
3.1 ประมำณกำรรำยรับ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
รำยกำร
1. เงินงบประมำณ
1.1 งบบุคลากร
1.1.1 เงินเดือนข้าราชการครู
1.1.2
1.1.2 ค่ค่าาจ้จ้าางประจ
งประจาา
1.1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
1.1.4 เงินเพิ่มจ่ายควบเงินเดือน
1.2 งบดาเนินงาน
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค
1.2.2 ค่าตอบแทน
1.2.3 ค่าใช้สอย
1.2.4 ค่าวัสดุ
1.3 งบเงินอุดหนุน
1.3.1 อุดหนุนทั่วไป
1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวนักเรียน จานวน 1,200 คน)
2) ค่าหนังสือเรียน
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
4) ค่าอุปกรณ์การเรียน
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.3.2 อุดหนุนทั่วไปปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
2. เงินนอกงบประมำณ
2.1 เงินรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร 90 %)
2.2 เงินบริจาค
2.3 เงินสนับสนุนจาก อปท.
3. เงินอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน

24,470,485
925,838

4,320,000
1,188,170
560,000
260,000
1,084,000
390,000
4,752,000
512,000
2,146,300
40,608,793

3.2 ประมำณกำรรำยจ่ำย ประจำปีกำรศึกษำ 2563 จำแนกดังนี้ (งบประมำณบริหำรงำน 4 ฝ่ำย)
รำยกำร
จำนวนเงิน
1,900,000
1. ค่าสาธารณูปโภค (ใช้เงินอุดหนุน 600,000+เงินรายได้ตู้แช่ 100,000 + เงินระดม 1,200,000)
400,000
2. ค่ายานพาหนะ
300,000
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
4. นักเรียนยากจน
5. ค่าจ้างชัว่ คราวรายเดือน 17 คน
6. งบประมาณฝ่ายบริหารวิชาการ (60% ของเงินอุดหนุนรายหัวหักค่าส่วนกลาง 2,588,000)

25,444,000
1,551,380

7. งบประมาณฝ่ายบริหารงบประมาณ
8. งบประมาณฝ่ายบริหารงานบุคคล

(40% ของเงินอุดหนุนรายหัวหักค่าส่วนกลาง 2,588,000)

1,036,620

9. งบประมาณฝ่ายบริหารงานทั่วไป

432,000

10. เงินสารองจ่าย (10% ของเงินอุดหนุนรายหัว 4,320,000)
3.3 รำยละเอียดประมำณกำรรำยรับ รำยจ่ำย ประจำปีกำรศึกษำ 2563
3.3.1เงินอุดหนุนรำยหัว

นักเรียนมัธยมต้น 800 คน มัธยมปลาย 400 คน รวมนักเรียน 1,200 คน
1. เงินอุดหนุน ม.ต้น 800 คน x 3,500 บาท
= 2,800,000 บาท
2. เงินอุดหนุน ม.ปลาย 400 คน x 3,800 บาท
= 1,520,000 บาท
รวม
= 4,320,000 บาท
3.3.2 นำเงินอุดหนุนรำยหัวมำหักค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง ดังนี้
1. ค่าสาธารณูปโภค
(เงินระดม 1,200,000 + เงินอุดหนุน 600,000 = 1,800,000 ) = 600,000 บาท
= 400,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ
= 300,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
= 432,000 บาท
4. เงินสารองจ่าย (10 %)
= 1,732,000 บาท
รวม
3.3.3 เงินสำหรับกำรจัดสรร 4 ฝ่ำย ดังนี้
เงินอุดหนุนรายหัว (4,320,000) - ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (1,732,000)
รวม
= 2,588,000 บาท
นำงบประมำณมำจัดสรรให้ 4 ฝ่ำย ดังนี้

ลำดับที่
1
2
3
4

ฝ่ำย
บริหารวิชาการ
บริหารงบประมาณ
บริหารบุคคล
บริหารงานทั่วไป
รวม

ร้อยละ (%)
60%
13%
11%
16%
100%

ได้รบั งบประมำณ
1,551,380
336,440
284,680
415,500
2,588,000

3.4 รุปรายจ่ายและผู้รบั ผิดชอบงาน/โครงการฝ่ายบริหารวิชาการ, บริหารงบประมาณ, บริหารบุคคล
และบริหารทั่วไป โรงเรียนสามพรานวิทยา ประจาปีการศึกษา 2563
งาน/กลุ่มสาระ/กิจกรรม/โครงการ
ฝ่าย
ฝ่ายบริหาร งานฝ่ายบริหารวิชาการ (ภายในฝ่าย)
วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

289,410 นางสาวพรทิพย์ ชลธี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

50,000 นางวาสนา ป้องสกุลวงศ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

60,000 นางสาวเอมอร ชูทนั

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

73,000 นางคุณัญญา ตนะทิพย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,069,300 นางสมควร หมั่นดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1,274,400 นางกาญจน์นาริน ธนธรรมพานนท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

105,000 นายบุญนิกร คากองแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

278,070 นายวิฑูร ดอกเทียน

งานห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้

117,000 นายอุดมโชค ผลิศักดิ์

งานแนะแนวการศึกษา

46,600 นางสุภาวดี กิจประเสริฐ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1,084,000 นางสาวศกลวรรณ อุ่นคง

รวมเงินฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
896,900 นายสาเภา ปูเ่ พีย้ น

งบประมาณ

5,343,680

โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารงบประมาณ

336,440 นางเบญจรัตน์ มณีรมย์

โครงการพัฒนาบุคลากร

300,000 นางสาวจันทร์พนา ทองโสม

โครงการจัดหาบุคลากรเพิม่
โครงการพัฒนางานยานพาหนะ
โครงการพัฒนาการบริการสาธารณูปโภค
รวมฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหาร โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารบุคคล
บุคคล โครงการส่งเสริมวินยั คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2,544,000 นางเบญจรัตน์ มณีรมย์
400,000 นายธวัชชัย พิริยานุวงศ์
1,948,000 นางเบญจรัตน์ มณีรมย์
5,528,440
55,680 นางสาวสุธาสินี แดงยั่งยืน
146,000 นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์
402,500 นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและพัฒนางานสภานักเรียน

12,000 นายบุญนิกร คากองแก้ว

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

30,000 นางพนิตนันท์ เพ็ชรทรัพย์

แนะแนวอาชีพ ม.3, ม.6

54,500 นายวิฑูร ดอกเทียน

โครงการงานรักษาความปลอดภัย

60,000 นายสุวารินทร์ สร้อยบรรจง

โครงการโรงเรียนสุจริต
โครงการวันสาคัญทางชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

5,000 นางสาวศกลวรรณ อุ่นคง
94,000 นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์

งาน/กลุ่มสาระ/กิจกรรม/โครงการ

ฝ่าย

งบประมาณ

ค่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายบุญนิกร คากองแก้ว

ประกวด TO BE NUMBER ONE ในระดับสถานศึกษา

25,000 นายบุญนิกร คากองแก้ว

พัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนาด้านทักษะชีวิตพีส่ อนน้อง

นายบุญนิกร คากองแก้ว

อบรมโครงการแกนนา TO BE NUMBER ONE

10,000 นายบุญนิกร คากองแก้ว

ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยา

23,000 นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์
5,000 นายสุทธิพงศ์ กุลศิลป์

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รวมฝ่ายบริหารบุคคล

922,680

ฝ่ายบริหาร โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทัว่ ไป
ทั่วไป โครงการพัฒนางานพยาบาล

20,000 นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์
20,000 นางสาวรัตติกาล ทาสวน
20,800 นางสาวรัตติกาล ทาสวน

โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล
โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์
โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามพรานวิทยา
โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่

189,000 นายวิฑูร ดอกเทียน
84,000 นางสาวนันทวัน ศรีกันทอง
218,000 นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์

แผนพัฒนางานภูมิทศั น์และสิ่งแวดล้อม

80,000 นางสาวนันทวัน ศรีกันทอง

โครงการบริการน้าอุปโภค บริโภค

30,000 นายศักดิ์ดา พงเภา

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

-

20,000 นายสฤษดิ์ อุ่นเรือง

โครงการครบรอบ 60 ปี โรงเรียนสามพรานวิทยา
โครงการธนาคารโรงเรียนสามพรานวิทยา

นางสมควร หมั่นดี

-

นางสาวอิสรีย์ รัศมีพมิ ล

โครงการออมด้วยใจ ให้ด้วยรัก

2,000 นางสาวอิสรีย์ รัศมีพมิ ล

โครงการบริหารจัดการขยะ

7,700 นายสุวารินทร์ สร้อยบรรจง

งานโภชนาการ
รวมเงินฝ่ายบริหารทั่วไป
รวมเงินทั้งสิ้น

52,000 นางสาวมินตา วะตุประโส
743,500
12,538,300

ส่วนที่ 4
สรุปรายจ่าย และรายละเอียดโครงการ การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีการศึกษา 2563
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ
ที่

กิจกรรม/รายการ

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

เงินงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563
2562

งบประมาณ
คงเหลือ
ที่ใช้

รวม

อื่นๆ

1 สานักงานวิชาการ
1.ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- กิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ
- นิทรรศการวิชาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงนาสู่มาตรฐานสากล
- กิจกรรมส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ และแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิน่
- กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

110,000

110,000

15,000

15,000

15,000

15,000

10,000

10,000

- งานติดต่อสื่อสารติดตามนักเรียน

รวม

150,000

-

-

-

-

150,000

2.จัดซื้อ จัดหา และซ่อมบารุง วัสดุครุภัณฑ์เพื่อการ
จัดการเรียนรู้
- จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
จัดซื้อครุภัณฑ์ในการผลิตเอกสาร
- ดาเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงครุภัณฑ์

รวม
3.พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ

362,900

362,900

50,000

50,000

412,900

-

-

-

-

412,900
-

ที่

กิจกรรม/รายการ

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

เงินงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563

อื่นๆ

2562

งบประมาณ
คงเหลือ
ที่ใช้

รวม

4.ค่ายพัฒนาความรู้จากสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน
เฉลิมพระเกียรติ
- มอบเกียรติบตั รรางวัลนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน

รวม
5.พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
รวม
6.คนดีศรีสามพราน
- จัดเตรียมนิทรรศการ/เกียรติบตั ร/สูจิบตั ร/เข็มคนดี
20,000
- จัดสถานที่และเวที
3,000
- จัดกิจกรรม/พิธีมอบเข็มฯและเกียรติบตั ร
2,000
รวม
25,000
7.ค่ายวิชาการสัมพันธ์
- ค่ารถ วัสดุ – อุปกรณ์ อาหาร ที่พัก และอื่นๆ
นักเรียนและบุคลากร 100 คน (300 บาท / คน)
รวม
8.โรงเรียนจัดการเรียนรวมและเรียนร่วม
9.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานทะเบียนวัดผล
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
รวม

20,000

20,000

20,000

20,000

กองทุนพัฒนาผู้เรียน

-

-

-

36,000

36,000
-

36,000

-

-

20,000
3,000
2,000
-

-

-

-

32,000
-

36,000

-

32,000

25,000

32,000
-

-

32,000
45,000

45,000
45,000

-

-

-

-

45,000

ที่

กิจกรรม/รายการ
10.ตลาดนัดวิชาการ / Open House
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
- งานห้องสมุด
- งานแนะแนว
รวม
11.ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ค่ารถ วัสดุ-อุปกรณ์ อาหาร ที่พักและอื่นๆ
รวม
12.การแก้ปญ
ั หาด้วยกระบวนการ PLC
13.ประกันคุณภาพการศึกษา
- การจัดทารูปเล่มรายงานและวัสดุอื่นๆ
รวม

อุดหนุน
(รายหัว)

-

ระดม
ทรัพยากร

-

เงินงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563

อื่นๆ

2562

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

50,000

-

-

-

120,000

50,000
120,000

120,000
-

งบประมาณ
คงเหลือ
ที่ใช้

รวม

-

-

120,000
5,000

5,000
5,000

-

-

-

-

5,000

ที่

กิจกรรม/รายการ

14.งานสารสนเทศ
- การจัดทารูปเล่มรายงานและวัสดุอื่นๆ
รวม
15.การพัฒนาและผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทลั 4.0
รวม
16. นิเทศการจัดการเรียนรู้
รวม
รวมเงินฝ่ายบริหารวิชาการ (สานักงานวิชาการ)
2 กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ
- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาช่างอุตสาหกรรม
- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาเกษตร
- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาคหกรรม
- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้งานประดิษฐ์
- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้นกประดิษฐ์
- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาธุรกิจ
รวม

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

เงินงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563

อื่นๆ

2562

1,000

1,000
1,000

งบประมาณ
คงเหลือ
ที่ใช้

รวม

-

-

-

-

1,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

638,900

-

238,000

896,900

6,780

6,780

22,330

22,330

10,000

10,000

20,000

20,000

10,000

10,000

300

300

69,410

-

-

-

-

69,410

ที่

กิจกรรม/รายการ

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

เงินงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563

อื่นๆ

2562

2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรพาณิชยกรรม

-

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากรในการจัดการ
เรียนรู้ และอื่นๆ
- จัดกิจกรรมธุรกิจค้าปลีกสัมพันธ์
- กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
- ค่าพาหนะส่วนตัวในการตรวจเยี่ยมระหว่าง
นักเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ
รวม
รวมทั้งหมด

งบประมาณ
คงเหลือ
ที่ใช้

รวม

69,410

-

-

-

90,000

90,000

18,000

18,000

110,000

110,000

2,000

2,000

220,000
220,000

220,000

บริจาค CP

289,410

3 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
1.พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน ผลิตสื่อประกอบ
การเรียนการสอน
- ซ่อมบารุงวัสดุอุปกรณ์
- จัดป้ายนิเทศและแหล่งเรียนรู้
- ฝึกหัดนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและจัดนิทรรศการ
กลุ่มสาระภาษาไทย
- กิจกรรมวันสุนทรภู่
- กิจกรรมพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
รวมทั้งหมด

10,000

10,000

25,000

25,000

3,000

3,000

2,000

2,000

10,000

10,000
-

50,000

-

-

-

-

50,000

ที่

กิจกรรม/รายการ

4 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
1.พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
- กิจกรรมภาษาอังกฤษ Speak out
- กิจกรรม Chinese on air
- จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง
- กิจกรรมแข่งขันความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
/ จีน / ญี่ปุ่น
- กิจกรรมซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อเทคโนโลยี
และเครื่องปรับอากาศ
- จัดซื้อพัดลมระบายอากาศห้อง 327
- ชุดลาโพงแบบติดตั้งในห้องเรียน พร้อมไมค์สาย ห้อง
322,324, 325 326 และ 328
- การจัดทารูปเล่มหลักสูตรฉบับปรับปรุงปี 2563
รวม
2.เสริมความรู้สู่อาเซียน
- กิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน
- กิจกรรมแข่งขันเกมอาเซียน
รวม

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

เงินงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563

อื่นๆ

2562

งบประมาณ
คงเหลือ
ที่ใช้

รวม

1,000

1,000

5,000

5,000

2,000

2,000
20,000

20,000

2,000

2,000

20,000

20,000

2,000

2,000
52,000

-

-

-

-

52,000

2,000

2,000

1,000

1,000

3,000

-

-

-

-

3,000

ที่

กิจกรรม/รายการ

3.ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
- กิจกรรมวันคริสต์มาส
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
รวม
รวมทั้งหมด
5 กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
1.พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- ติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์หอ้ ง 232 และ 234
- ซ่อมบารุงวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อเทคโนโลยี กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- พัฒนาห้องเรียน Smart Math
- กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบ
Active Learning , MI และ PLC
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
- ศึกษาดูงานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
- กิจกรรมเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์
- กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
รวม

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

เงินงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563

อื่นๆ

2562

งบประมาณ
คงเหลือ
ที่ใช้

รวม

5,000

5,000

5,000

-

-

-

-

5,000

60,000

-

-

-

-

60,000

15,000

15,000

10,000

10,000
7,000

7,000

5,000

5,000
5,000

5,000

10,000

10,000

3,000

3,000
-

55,000

-

-

-

-

55,000

ที่

กิจกรรม/รายการ

2.คณิตศาสตร์ ศาสตร์สู่ ASEAN (อาเซียน)
- จัดนิทรรศการ “คณิตศาสตร์ ศาสตร์สู่ ASEAN”
- กิจกรรมแข่งขันเกมคณิตศาสตร์เกี่ยวกับอาเซียน
รวม
3. พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้วิทยากรท้องถิ่น
- สนับสนุนค่าที่พักวิทยากร คนละ 1,500 บาท ต่อ
เดือน รวมเวลา 12 เดือน
รวม
รวมทั้งหมด
6 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
1.พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ
- จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์
- การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมฝึกนักเรียนทาโครงงานวิทยาศาสตร์
- การผลิตสื่อการเรียนการสอน
รวม

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

เงินงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563

อื่นๆ

2562

งบประมาณ
คงเหลือ
ที่ใช้

รวม

-

-

-

-

-

-

18,000

18,000

กองทุนสวัสดิการ

-

-

-

-

18,000

18,000

55,000

-

-

-

18,000

73,000

4,000

4,000

4,000

4,000

2,500

2,500
-

3,000

3,000

2,000

2,000

15,500

-

-

-

-

15,500

ที่

กิจกรรม/รายการ
2.การจัดซื้ออุปกรณ์ สารเคมี สื่อการเรียนการสอน และ
ปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์
- อุปกรณ์และสารเคมี
- สื่อการเรียนการสอน
- เครื่องชั่งสารดิจิทลั 1 เครื่อง
- ชุดระบบเสียงพร้อมลาโพงเคลื่อนที่จานวน 3เครื่อง
- เครื่องปริ้นเตอร์แบบแทงค์สี 1 เครื่อง
- ปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการ
- ระบบเสียงในห้องเรียน 2 ห้อง
- ติดบอร์ดอะลูมิเนียมหน้าห้องเรียน
- ซ่อมบารุง/ล้างแอร์
รวม
3. พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้วิทยากรท้องถิ่น
- สนับสนุนค่าที่พักวิทยากร (จานวน 1 คน รวม
1,550 บาท ต่อเดือน รวมเวลา 6 เดือน)
รวม
4. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม
- ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้บริเวณ
อาคาร 2
รวม

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

เงินงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563

อื่นๆ

2562

งบประมาณ
คงเหลือ
ที่ใช้

รวม

20,000

20,000

20,000

20,000

9,000

9,000

4,000

4,000
-

12,000

12,000

6,000

6,000

900

900

71,900

-

-

-

-

71,900

9,300

9,300

กองทุนสวัสดิการ

-

-

-

-

9,300

12,600
12,600

9,300

12,600
-

-

-

-

12,600

ที่

กิจกรรม/รายการ
5. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์
เครือข่ายและอื่น ๆ
- ค่าซ่อมบารุงรักษาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
- บารุงรักษาเครื่อง ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ห้อง
1,2,3 (ทาความสะอาด, ลงโปรแกรม) จานวน 135
เครื่อง ราคาเครื่องละ 300 บาท จานวน 2 ภาคเรียน
- ปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์
- บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จานวน 7 ตัว ราคา
ตัวละ 600 บาท จานวน 2 ภาคเรียน
- ซักผ้าม่าน ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 1-2
- จัดซื้อวัสดุสานักงานศูนย์คอมพิวเตอร์
- จัดซื้อเครื่องฉายภาพ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 1
, 3 ฉากรับภาพและอุปกรณ์ต่อพ่วง
- จัดอบรมครู/นักเรียน
- วัสดุ-อุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาเทคโนโลยี

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

เงินงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563

2562

อื่นๆ

รวม

350,600

350,600

180,000

180,000

81,000

81,000

160,000

160,000

8,400

8,400

20,000

20,000

30,000

30,000

50,000

50,000

20,000

20,000

30,000

30,000

งบประมาณ
คงเหลือ
ที่ใช้

ที่

กิจกรรม/รายการ

- วัสดุ-อุปกรณ์ สาหรับการแข่งขันทักษะทาง
คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน
- นานักเรียนศึกษาดูงาน
รวม
รวมทั้งหมด
7 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
1.พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
- พัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนสุขศึกษา
- ซ่อมบารุงวัสดุอุปกรณ์
รวม
2.การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
- จัดซื้อชุดเพื่อแข่งขันวอลเลย์บอล
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน
รวม

อุดหนุน
(รายหัว)

100,000

ระดม
ทรัพยากร

เงินงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563
2562

รวม

อื่นๆ

15,000

15,000

15,000

15,000

960,000

-

-

-

960,000

-

-

9,300

960,000
1,069,300

5,000

5,000

30,000

30,000

2,000

2,000

5,000

5,000

42,000

-

-

-

-

42,000

3,600

3,600

1,800

1,800

5,400

-

-

-

-

5,400

งบประมาณ
คงเหลือ
ที่ใช้

ที่

กิจกรรม/รายการ
3.การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
- ค่าวัสดุอุปกรณ์

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

เงินงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563

อื่นๆ

2562

30,000

30,000
5,000

- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน
- ค่าดาเนินงานจัดกิจกรรมแต่ละคณะสี
รวม
4.ลานกีฬาต้านยาเสพติด
- ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ
- วัสดุอุปกรณ์
รวม

กองทุนสวัสดิการ

-

72,000

-

5,000

107,000
-

-

-

-

-

-

5.การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

440,000

6.พัฒนากรีฑาสู่ความเป็นเลิศ
7. ส่งเสริมพัฒนากีฬาฟุตบอลนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ก้าวสู่อาชีพด้วยห้องเรียน Gifted
รวมทั้งหมด

5,000
72,000

72,000
30,000

งบประมาณ
คงเหลือ
ที่ใช้

รวม

440,000

พักนอน + บริจาค +
อุดหนุนเหลือจ่าย62

680,000

680,000

พักนอน

77,400

-

72,000

-

1,125,000

1,274,400

เงินงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563

รวม

อื่นๆ

2562

8 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1.พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
- ซ่อมบารุงวัสดุอุปกรณ์
- พัฒนาห้องศูนย์สังคมศึกษาและห้องเรียน
- เปิดประตูสู่อาเซียน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
รวม
2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- ฝึกและประกวดมารยาท
- แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
รวม

18,000

18,000

9,000

9,000

15,000

15,000

15,000

15,000

2,000

2,000

59,000

-

-

-

-

59,000

1,000

1,000

1,000

1,000
-

2,000

30,000

30,000

- ย้ายแอร์

3,000

3,000

- กระดานเพื่อสุขภาพ Healthy Board

9,000

9,000

-

-

2,000

-

3. ขยายห้องเรียน 1 ห้อง และปรับปรุงขยายห้องกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ 1 ห้อง
- เพิ่มจานวนห้องเรียน 1 ห้อง โดยยุบห้องพักครู
ทางด้านตะวันออก และขยายห้องพักครูทางด้านตะวันตก

งบประมาณ
คงเหลือ
ที่ใช้

เงินงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563

อื่นๆ

2562

- เครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง
รวม
รวมทั้งหมด
9 กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ
1.พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์
- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์
- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีไทย
- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล
- กิจกรรมพัฒนาสื่อ IT ซ่อมบารุงเครื่องดนตรี
คอมพิวเตอร์ และหมึกพิมพ์

รวม

2,000

2,000

-

-

-

-

งบเหลือจ่ายปี 63

44,000

44,000

59,000

-

2,000

-

44,000

105,000

29,370

29,370

46,200

46,200

45,500

45,500

64,000

64,000

20,000

20,000

รวม
205,070
2.พัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์
- กิจกรรมการค่ายฝึกปฏิบตั ินาฏศิลป์
20,000
รวม
20,000
3.ไหว้ครู ครอบครูดนตรีนาฏศิลป์ไทย
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และค่าตอบแทนวิทยากรในการไหว้ครู 15,000
รวม
15,000

-

-

-

-

205,070
20,000

-

-

-

-

20,000
15,000

-

-

-

-

15,000

งบประมาณ
คงเหลือ
ที่ใช้

ที่

กิจกรรม/รายการ

4.พัฒนาทักษะด้านดนตรี
- กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
- กิจกรรมค่ายดนตรี
รวม
รวมทั้งหมด
10 งานห้องสมุด
1.พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสามพรานวิทยา
- จัดหาหนังสือวารสาร และวัสดุ
- ระบบงานห้องสมุด (แทนของเดิม)
- จัดซื้อหนังสือDigital และ หนังสือทั่วไป
- จัดซื้อหนังสือพิมพ์
- วารสารประจาปี
- งานส่งเสริมการอ่าน
- กิจกรรมนิทรรศการห้องสมุด
- ส่งเสริมการอ่าน
- ปรับปรุงบรรยากาศห้องสมุดมีชีวิต
- ซ่อมบารุง ปรับปรุง บรรยากาศห้องสมุด
- ป้ายนิเทศหน้าห้องสมุด
รวมทั้งหมด

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

เงินงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563

รวม

อื่นๆ

2562

8,000

8,000

30,000

30,000

38,000

-

-

-

-

38,000

278,070

-

-

-

-

278,070

28,000

28,000

40,000

40,000

14,000

14,000

9,000

9,000

6,000

6,000

5,000

5,000

10,000

10,000

5,000

5,000

117,000

-

-

-

-

117,000

งบประมาณ
คงเหลือ
ที่ใช้

ที่

กิจกรรม/รายการ

อุดหนุน
(รายหัว)

11 กิจกรรมแนะแนว
1.ศูนย์สนเทศทางการศึกษาและอาชีพ
- ปรับปรุงห้องแนะแนว
- ติดตามผลนักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบนั
- จัดทาจุลสาร, เอกสาร เผยแพร่นักเรียน, สื่อการ
เรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว
รวม
2.ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรียน
3.พัฒนาศักยภาพผู้นาวิชาการและโรงเรียนเครือข่าย
(กิจกรรมน้องเยี่ยมพี่และแนะแนวการศึกษา)
- จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษานักเรียน ป.6 และจัด
กิจกรรม OPEN HOUSE
รวม
4.นิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
- ค่าของว่างและน้าดื่ม
- ค่าวัสดุฝึกอาชีพ
รวม
5.ทุนส่งเสริมการศึกษา
6.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ระดม
ทรัพยากร

เงินงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563

อื่นๆ

2562

งบประมาณ
คงเหลือ
ที่ใช้

รวม

3,600

3,600

5,000

5,000

6,900

6,900

15,500

-

-

-

-

-

15,500
-

12,500
12,500

12,500
-

-

-

-

12,500
7,000

7,000
7,000

-

-

-

-

7,000
-

ที่

กิจกรรม/รายการ

7.นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)
- จัดอบรมนักเรียนแกนนารุ่นใหม่ จานวน 100 คน
รวม
รวมทั้งหมด
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี
- กิจกรรมทัศนศึกษา
- กิจกรรมสารสนเทศ ICT
รวม
รวมทั้งหมด
รวมฝ่ายบริหารวิชาการทั้งหมด

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

เงินงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563

อื่นๆ

2562

งบประมาณ
คงเหลือ
ที่ใช้

รวม

11,600

11,600
11,600

-

-

-

-

11,600

46,600

-

-

-

-

46,600
-

316,000

316,000

360,000

360,000

360,000

360,000

48,000

48,000

-

-

1,084,000

-

-

1,084,000

-

-

1,084,000

-

-

1,084,000

1,396,000

-

1,551,380

960,000

1,436,300

5,343,680

2. ฝ่ายบริหารงบประมาณ
เงินงบประมาณ

ที่

กิจกรรม/รายการ

1 สานักงานบริหารงบประมาณ
1.พัฒนางานฝ่ายบริหารงบประมาณ
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
- ค่าซ่อมบารุงครุภัณฑ์
รวม
2.พัฒนาบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา และเบี้ยเลี้ยงค่าย
ลูกเสือของผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนตลอดปี
การศึกษา
รวม

อุดหนุน
(รายหัว)

4.พัฒนางานยานพาหนะ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าซ่อมบารุงรถยนต์
รวม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563

รวม

อื่นๆ

2562

251,240

251,240

85,200

85,200

336,440

-

-

-

-

300,000
300,000

3.จัดหาบุคลากรเพิ่ม (ครูจ้างสอน/เจ้าหน้าที/่ ลูกจ้าง
ชั่วคราว)
รวม

ระดม
ทรัพยากร

300,000
-

-

-

-

2,544,000
-

336,440

2,544,000

300,000
2,544,000

-

-

-

2,544,000

250,000

250,000

150,000

150,000

400,000

-

-

-

-

400,000

งบประมาณ
ที่ใช้

คงเหลือ

เงินงบประมาณ

ที่

กิจกรรม/รายการ
5.พัฒนาการบริการสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าน้าประปา
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าขยะ
- ค่าสัญญาณ Internet (1,200x40)
รวม
รวมทั้งหมด

อุดหนุน
(รายหัว)
600,000

ระดม
ทรัพยากร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563

อื่นๆ

2562

1,200,000

งบประมาณ
ที่ใช้

รวม

100,000

1,900,000

รายได้

48,000

48,000

600,000

1,200,000

48,000

-

100,000

1,948,000

1,636,440

3,744,000

48,000

-

100,000

5,528,440

คงเหลือ

3. ฝ่ายบริหารบุคคล
เงินงบประมาณ

ที่

กิจกรรม/รายการ

1 สานักงานบริหารบุคคล
1. พัฒนาสานักงานฝ่ายบริหารบุคคล
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
- จัดทาสารสนเทศในสานักงาน
รวม
2.ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
- กิจกรรมบรรพชาสามเณร ม.1
- กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม. 2 – ม. 6
- กิจกรรมสวดมนต์ประจาสัปดาห์
- กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
- กิจกรรมสอบธรรมศึกษาตรี โท เอก
- กิจกรรมทาบุญตักบาตร
รวม
3. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- ออกเยี่ยมบ้าน

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563

อื่นๆ

2562

50,000

50,000

5,680

5,680

55,680

-

-

-

-

55,680

30,000

30,000

90,000

90,000

6,000

6,000

20,000

20,000
-

26,000

-

120,000

-

-

10,500
2,000

2,000

390,000

390,000

392,000

402,500

กองทุนสวัสดิการ

- ค่าอาหารนักเรียนยากจน เครื่องแต่งกาย ยานพาหนะ

ปัจจัยพื้นฐาน

10,500

146,000

10,500

- ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
รวม

งบประมาณ
ที่ใช้

รวม

-

-

-

คงเหลือ

เงินงบประมาณ

ที่

กิจกรรม/รายการ

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563

อื่นๆ

2562

งบประมาณ
ที่ใช้

รวม

4. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและพัฒนางานสภา
นักเรียน
- จัดเลือกตั้งประธานคณะสี คณะกรรมการนักเรียน
และจัดตั้งสภานักเรียน

2,000

2,000

- ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเกี่ยวกับสภานักเรียน

10,000

10,000

- พัฒนาระบบงานสภานักเรียน

-

- อบรมผู้นานักเรียนและหัวหน้าห้องจานวนห้องละ 1คน
รวม
5.ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
- ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 จานวน 600 คน
รวม
6. แนะแนวอาชีพ ม.3, ม.6

12,000

-

- กิจกรรมสานสัมพันธ์ส่งน้อง – ส่งพี่ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ 6
รวม

-

-

30,000
-

-

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
นักเรียน ม.3 และ ม.6
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าตอบแทนวิทยากร

-

30,000

12,000
30,000

-

-

36,000

30,000

36,000

8,500

8,500

10,000

10,000

18,500

-

36,000

-

-

54,500

คงเหลือ

เงินงบประมาณ

ที่

กิจกรรม/รายการ
7. งานรักษาความปลอดภัย
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ความปลอดภัย
- ติดตั้งกล้องวงจรปิด
รวม
8. โรงเรียนสุจริต
- กิจกรรมส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต
รวม
9. วันสาคัญ ทางชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
- กิจกรรมวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา กิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
- กิจกรรมไหว้ครู
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมวันปิยมหาราช
- กิจกรรมวันลอยกระทง
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
- วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี
รวม

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563

อื่นๆ

2562

งบประมาณ
ที่ใช้

รวม

10,000

10,000

50,000

50,000

60,000

-

-

-

-

5,000
5,000

60,000
5,000

-

-

-

-

5,000

10,000

10,000

1,000

1,000

10,000

10,000

1,000

1,000
-

5,500

5,500

1,000

1,000
60,000

60,000

5,500
34,000

5,500
-

60,000

-

-

94,000

คงเหลือ

เงินงบประมาณ

ที่

กิจกรรม/รายการ

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563

อื่นๆ

2562

งบประมาณ
ที่ใช้

รวม

10. ค่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม
- กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสังคมและพัฒนาสาธารณะ
ประโยชน์
รวม
11. ประกวด TO BE NUMBER ONE ในระดับสถานศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม
รวม
12.พัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนาด้านทักษะชีวิตพี่สอนน้อง
- จัดอบรมนักเรียนแกนนา พัฒนาทักษะชีวิต
- กิจกรรมผลิตสื่อความรู้ด้านทักษะ

-

-

-

-

-

25,000
25,000

25,000
-

-

-

-

25,000
-

- กิจกรรมขยายเครือข่ายรูปแบบพี่สอนน้องสู่น้อง
โรงเรียนประถม 2 โรงเรียน
รวม
13. อบรมโครงการแกนนา TO BE NUMBER ONE
- ค่าอบรมแกนนา To be number one
รวม

-

-

-

-

-

-

10,000
10,000

10,000

-

-

-

-

10,000

คงเหลือ

เงินงบประมาณ

ที่

กิจกรรม/รายการ

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563

รวม

อื่นๆ

2562

14. ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนสาม
พรานวิทยา
- ค่าวิทยากร ให้การอบรม
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม
- ค่าอาหาร
- ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนตรวจจับสิ่งเสพติด
รวม
15. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ค่าอุปกรณ์การตรวจหาสารเสพติด
รวม
รวมทั้งหมด

5,000

5,000

5,000

5,000

10,000

10,000

3,000

3,000

23,000

-

-

-

-

5,000

23,000
5,000

5,000

-

284,680

-

246,000

-

392,000

5,000
922,680

งบประมาณ
ที่ใช้

คงเหลือ

4. ฝ่ายบริหารทั่วไป
เงินงบประมาณ

ที่

กิจกรรม/รายการ

1 สานักงานบริหารทั่วไป
1. พัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
2. พัฒนางานพยาบาล
- จัดซื้อยาและเครื่องเวชภัณฑ์
รวม
3. ปรับปรุงห้องพยาบาล
- จัดซื้ออุปกรณ์ในการปรับปรุงห้องพยาบาล
รวม
4. พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์
- ซ่อมบารุงห้องโสตทัศนูปกรณ์
- ซื้อลาโพง horn
- ซ่อมบารุงเครื่องเสียงสนาม

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563

อื่นๆ

2562

20,000
20,000

20,000
-

-

-

-

20,000
20,000

-

-

-

20,000

20,800
20,800

20,000
20,000

20,800
-

-

-

-

20,800

10,000

10,000

17,000

17,000

10,000

10,000
100,000

100,000

- ติดตั้งเครื่องเสียงอาคารหอประชุม
- ถ่านอัลคาไลน์ (ตลอดปีการศึกษา)
- ปรับปรุงไมค์หอ้ งโสต
- ปรับปรุงฉากกั้นแอร์หอ้ งโสต
รวม

รวม

สมาคม

5,000

5,000

7,000

7,000

40,000

40,000

89,000

-

-

-

100,000

189,000

งบประมาณ
ที่ใช้

คงเหลือ

เงินงบประมาณ

ที่

กิจกรรม/รายการ

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563

อื่นๆ

2562

งบประมาณ
ที่ใช้

รวม

5. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามพรานวิทยา
74,000

- ค่าจัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษาละ 1 ฉบับ
- กิจกรรมเสียงตามสาย
- กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ
- ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website โรงเรียน
รวม
6. พัฒนางานอาคารสถานที่
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาความสะอาด
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปา
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
- จัดซื้อวัสดุตกแต่ง/ซ่อมแซมอาคารและบริเวณโรงเรียน

74,000

งบเหลือจ่ายปี 62

5,000

5,000

5,000

5,000
-

10,000

-

-

-

74,000

84,000

40,000

40,000

30,000

30,000

40,000

40,000

50,000

50,000
-

- จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
- จัดซื้อเก้าอี้นวมจัดเลี้ยง 50 ตัว
- จัดซื้อโต๊ะขาพับหน้าขาว 15 ตัว
รวม
7. แผนพัฒนางานภูมิทศั น์และสิ่งแวดล้อม

10,000

10,000

30,000

30,000

18,000

18,000

218,000

-

-

50,000

- ปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณหน้าเสาธง
- ปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณโค้งหน้าลานไทร

-

งบเหลือจ่ายปี 62

10,000

218,000

50,000
10,000

คงเหลือ

เงินงบประมาณ

ที่

กิจกรรม/รายการ
- ปรับปรุงสวนหย่อมน้าพุบริเวณข้างโรงอาหาร (หน้า
ห้องคหกรรม)
- ปรุงปรุงสวนหย่อมหน้าอาคารหอประชุม
- ปรับปรุงสวนหย่อมใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
- ปรับปรุงภูมิทศั น์จัดกระถางต้นไม้บริเวณจุดทางเดิน
รอบสนามฟุตบอล
- ปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณห้องน้าชาย (หลังใหม่)
- ปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์
(หน้าโรงจอดรถจักรยานยนต์)
รวม
8. บริการน้าอุปโภค บริโภค

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563

อื่นๆ

2562

5,000

5,000

5,000

5,000
-

5,000

5,000

5,000

5,000

30,000

-

-

-

- การบารุงรักษาระบบการผลิตน้า
รวม
9. ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
รวม
10. ครบรอบ 60 ปี โรงเรียนสามพรานวิทยา

50,000

80,000

30,000

30,000

30,000

30,000

กองทุนสวัสดิการ

-

-

-

-

-

-

-

-

- จัดชุดอาหารคาวหวานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจา
โรงเรียนและทาบุญเลี้ยงพระ
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
รวม

งบประมาณ
ที่ใช้

รวม

-

-

20,000

20,000

กองทุนสวัสดิการ

-

-

-

-

20,000

20,000

คงเหลือ

เงินงบประมาณ

ที่

กิจกรรม/รายการ
11. ธนาคารโรงเรียนสามพรานวิทยา
รวม
12. ออมด้วยใจ ให้ด้วยรัก

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563

อื่นๆ

2562

งบประมาณ
ที่ใช้

รวม
-

-

-

-

-

- ค่าของรางวัล

-

-

2,000

2,000

ธนาคาร

รวม
13. โครงการบริหารจัดการขยะ
- จัดป้ายนิเทศให้ความรู้พร้อมเอกสารประชาสัมพันธ์
- รณรงค์การทิ้งและคัดแยกขยะ
รวม
14. งานโภชนาการ
- ซื้อ-ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในโรงอาหาร
- ปรับปรุงห้องอาหารครู
- ซ่อมแซมสิ่งอานวยความสะดวกในห้องอาหารครู

-

-

-

-

2,000

7,700
7,700

-

-

-

รวม
รวมทั้งหมด

2,000

-

7,700

10,000

10,000

20,000

20,000

22,000

22,000

52,000

52,000

กองทุนสวัสดิการ

415,500

-

-

-

328,000

743,500

คงเหลือ

ประเภทเงินอื่นๆ สามารถแยกรายการใช้งบประมาณ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ประเภทงบประมาณ
กองทุนสวัสดิการ
กองทุนพัฒนาผู้เรียน
บริจาคจาก CP
พักนอน
สมาคม
ปัจจัยพื้นฐาน
ธนาคาร
งบเหลือจ่าย ปี 2563
งบเหลือจ่าย ปี 2562
รายได้
บริจาคค่าอาหารนักกรีฑา
รวม

จานวนที่ใช้
136,300
20,000
220,000
690,000
100,000
390,000
2,000
44,000
204,000
100,000
240,000
2,146,300

หมายเหตุ

บาท
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารวิชาการ
1. ชื่องาน/โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6, 2/1-4, 3/1-3
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1, 4, 5
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 2, 3, 4
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
2, 6, 8, 9
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
งานวิชาการเป็นงานสาคัญงานหนึ่งของโรงเรียน เป็นหัวใจในการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีทั้งกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน นอกห้องเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันความสามารถทางวิชาการ การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการสรุปองค์ความรู้เพื่อนาเสนอตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล
7. วัตถุประสงค์
1. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.1 เพื่อให้ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
2. กิจกรรมแข่งขันความสามารถทางวิชาการ
2.1 เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การถ่ายโยงความรู้และเกิดการบูรณาการ
2.2 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักเรียนโดยการจัดการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ
ภายในโรงเรียนและส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภายนอกโรงเรียนตามที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น
3. นิทรรศการวิชาการตามแนวปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง นาสู่มาตรฐานสากล
3.1 นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนาสู่มาตรฐานสากลและเรียนรู้จากประสบการณ์จ ริงและมี
โอกาสแสดงผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์
3.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชนได้เห็นผลงานและความสามารถของนักเรียน
4. กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
4.1 เพื่อส่งเสริมให้ศึกษาแหล่งเรียนรู้และนาภูมิปัญญาท้องถิ่นนามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการศึกษาอย่างสูงสุด
4.2 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นสมบัติล้าค่าของไทยสืบไป
4.3 เพื่อส่งเสริมการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
5. กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู(้ Independent Study )
5.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
( Independent Study )
5.2 นักเรียนสามารถการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู(้ Independent Study )
เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ได้
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5.3 นาความรู้ในการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ( Independent Study ) ด้วยตนเอง
5.4 เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความให้กับนักเรียน
6. งานติดต่อสื่อสารติดตามนักเรียน
6.1 เพื่อสรุปสถิติการมาเรียนและการขาดเรียนของนักเรียนทุกคนในโรงเรียนแต่ละวัน
6.2 เพื่อแจ้งผู้ปกครองติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการขาดเรียนและพฤติกรรมด้านการเรียนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา
6.3 เพื่อให้การเรียนของนักเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญครบทุกคน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน เป็นสาคัญ
2. จัดการแข่งขันความสามารถทางวิชาการภายในโรงเรียน 1 ครั้ง
3. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันความสามารถทางวิชาการที่หน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้น
4. นักเรียนทุกคนของโรงเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จาการชมนิทรรศการ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
5. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงผลงานนิทรรศการ
6. เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียน ภาคเรียนละอย่างน้อย 1 ครั้ง
7. นานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
8. นักเรียน โรงเรียนสามพรานวิทยา 1,200 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ
2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน เกิดทักษะสามารถบูรณาการ ความรู้ นาไปใช้ในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพได้
3. นักเรียนได้รับความรู้และเกิดความคิดสร้างสรรค์นาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวันทาให้ใช้ชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
5. ผู้ปกครองได้รับทราบเรื่องการมาเรียนและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
6. นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ขออนุมัติโครงการ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 ประชุมชี้แจง

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563
พ.ค. 2563
พ.ค. 2563

นายสาเภา ปู่เพี้ยน
นายสาเภา ปูเ่ พี้ยน
นายสาเภา ปูเ่ พี้ยน
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2. ขั้นดาเนินการ
2.1 กาหนดเวลาจัดกิจกรรม
2.2 ดาเนินกิจกรรมตามที่กาหนด
2.2.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
- ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
- ตรวจแผนเสนอแนะเพิ่มเติม
- ครูจัดกิจกรรมตามแผน
2.2.2 กิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ
- ฝึกทักษะต่างๆให้กับนักเรียนส่งนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันตามกาหนด
- ส่งนักเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันกับ
หน่วยงานต่างๆ
2.2.3 กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
- สารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่น
- เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้
นานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
2.2.4 กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

พ.ค. 2563
พ.ค. 2563

คณะกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมการดาเนินการ

พ.ค. 2563 – ก.พ. 2564

ครูประจาวิชา

มิ.ย. 2563 และ พ.ย. 2563
พ.ค. 2563 – ก.พ. 2564
มิ.ย. 2563 – มี.ค. 2564

คณะกรรมการตรวจแผนฯ
ครูประจาวิชา
ครู 8 กลุ่มสาระ ฯ

พ.ค. 2563 - ก.พ. 2564
ก.พ. 2564

ครู 8 กลุ่มสาระ ฯ
ครู 8 กลุ่มสาระ ฯ

มิ.ย. 2563 - ก.พ. 2564

ครู 8 กลุ่มสาระ ฯ

พ.ค. 2563 - ก.พ. 2564

ครู 8 กลุ่มสาระ ฯ

ก.พ. 2564

คณะกรรมการประเมินฯ

พ.ค. 2563 - ก.พ. 2564

คณะกรรมการประเมินฯ

( Independent Study )

- นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5
- การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ ( Independent Study )
2.2.5 งานติดต่อสื่อสารติดตามนักเรียน
- จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องและสรุปสถิติ
- ส่งจดหมายถึงผู้ปกครองติดตามนักเรียน
ที่มีปัญหาด้านการเรียนและการมาเรียน
3. ติดตามและประเมินผล

มี.ค. 2564

คณะกรรมการประเมินผล
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10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
กิจกรรมการแข่งขันความสามารถ
ทางวิชาการ
นิทรรศการวิชาการตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงนาสู่มาตรฐานสากล
กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

2
3
4
5

( Independent Study )

6

งานติดต่อสื่อสารติดตามนักเรียน
รวมทั้งสิ้น

รวม

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

-

-

-

-

-

110,000

-

-

-

110,000

15,000

-

-

-

15,000

15,000

-

-

-

15,000

10,000

-

-

-

10,000

150,000

กิจกรรม
อื่นๆ
พัฒนาผู้เรียน

-

-

-

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ
แทน

ใช้
สอย

วัสดุ/
ครุภัณฑ์






150,000

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถเข้าร่วมแข่งขัน
กับหน่วยงานต่างๆ
4. นิทรรศการทางวิชาการ 1 ครัง้

5. นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
6. นักเรียน ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
( Independent Study )

7. สามารถติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน - ไม่เข้า
เรียนได้ทันท่วงที และเป็นปัจจุบัน

วิธีการประเมิน
- ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
- นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
- ผลการเข้าร่วมแข่งขัน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
- แบบนิเทศการเรียนการสอน

- สังเกตจากสภาพจริง
- ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้า
ชมนิทรรศการ
- ประเมินความรู้และความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- สรุปการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้

- แบบประเมิน

- สรุปการมาเรียน การเข้าเรียน
ของนักเรียนทุกวัน

- แบบติดตามการมาเรียนของ
นักเรียน

- แบบประเมินกิจกรรม

- แบบประเมิน
- การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการฝึกทักษะของครู จนมีทักษะและความชานาญเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ ได้
2. นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
3. นักเรียนได้บูรณาการความรู้และนาไปใช้ในการศึกษาต่อและใช้ในชีวิตประจาวันได้
4. นักเรียนมีส่วนร่วมเผยแพร่เกียรติยศและชื่อเสียงของโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ก.พ. 2563

ลงชื่อ …………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
(
เพราะ……………………………………………………………………………………….……………………………………………

ลงชื่อ ……………..........………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา

) ควรปรับปรุง
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารวิชาการ
1. ชื่องาน/โครงการ
จัดซื้อ จัดหา และบารุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนรู้
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6, 2/1-4, 3/1-3
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1, 4
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
2, 9, 12
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง และเป็นการให้บริการทางการศึกษาแก่ ครูและนักเรียนในการผลิต
เอกสาร สื่อการจัดการเรียนรู้ จึงสมควรจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิตเอกสารเพิ่มเติมให้มีป ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น และวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์สานักงาน กลุ่มสาระต่าง ๆที่ใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้นั้น ต้องมีการดูแลและบารุงรักษาอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดเวลา
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการผลิตเอกสารและสื่อการจัดการเรียนรู้
2. เพื่อบารุงรักษาอุปกรณ์สานักงาน และสื่อการจักการเรียนรู้ทุกชนิดของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้อย่างพอเพียง
2. ดูแลรักษา ซ่อมบารุงอุปกรณ์สานักงานและสื่อการจัดการเรียนรู้ ทุกชนิดของกลุ่มสาระฯ
เชิงคุณภาพ
1. ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทันสมัย หลากหลาย และสวยงาม
2. มีอุปกรณ์สานักงานและสื่อการสอนใช้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ขออนุมัติโครงการ
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
2.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ในการผลิตเอกสาร
2.3 ดาเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงครุภัณฑ์
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563
เม.ย. 2563

นายสาเภา ปู่เพี้ยน
นายสาเภา ปูเ่ พี้ยน

พ.ค. 63 – ก.พ. 64
พ.ค. 63 – ก.พ. 64
พ.ค. 63 – ก.พ. 64
มี.ค. 2564

พัสดุฝ่ายบริหารวิชาการ
คณะกรรมการประเมินผล
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10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

1

จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการจัด
การเรียนรู้ และจัดซื้อครุภัณฑ์ในการ
ผลิตเอกสาร
ดาเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

2

เงินงบประมาณ
อุดหนุน
ระดม
กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนา
ผู้เรียน
362,900
-

3. สื่อและอุปกณ์ อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

อื่นๆ
-

รวม

ตอบ
แทน

ใช้สอย

วัสดุ/
ครุภัณฑ์

362,900


50,000
412,900

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ในการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้
2. ครูมีสื่อ อุปกรณ์ ใช้อย่างเพียงพอ

ประเภทการใช้เงิน

-

-

-

วิธีการประเมิน
- สังเกตจากสภาพจริง
- ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ
- สังเกตจากสภาพจริง
- ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ
- สังเกตจากสภาพจริง
- ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ

50,000
412,900



เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน
- แบบประเมิน
- แบบประเมิน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูสามารถผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้และเอกสารได้สวยงาม ประหยัด และใช้สอนได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า
2. ครุภัณฑ์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ…...………………………………. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสมควร หมั่นดี)
ก.พ. 2563

ลงชื่อ …………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
(
เพราะ……………………………………………………………………………………….……………………………………………

ลงชื่อ ……………..........………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา

) ควรปรับปรุง
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารวิชาการ
1. ชื่องาน/โครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
2/1-4, 3/1-3
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1, 4, 5
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 2
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
2, 4, 9
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนได้มีความรู้และประสบการณ์ ซึ่งจะนามาใช้พัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช
2545 จึงจาเป็นต้องส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ยุทธศาสตร์การอบรม ประชุม สัมมนา การนิเทศภายใน และนิเทศ
วิชาการสัญจร เป็นต้น
7. วัตถุประสงค์
1. กิจกรรมอบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากร
1.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมคี วามรู้และประสบการณ์วิทยาการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
1.2 เพื่อสนับสนุนให้ครูมีความพร้อมและมั่นใจในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
2. กิจกรรมวิชาการสัญจร
2.1 เพื่อให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้และสื่อการจัดการเรียนรู้
2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างครูในกลุ่มสาระต่างๆ
2.3 เพื่อให้ฝ่ายบริหารรับทราบปัญหาการดาเนินงานในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ
2.4 เพื่อรวบรวมข้อมูลมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปและมอบนโยบายให้ทุกกลุ่มสาระปฏิบัติเหมือนกัน
3. กิจกรรมนิเทศภายใน
3.1 เพื่อประชุมวางแผนร่วมมือกันในการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้
3.2 เพื่อประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรร่วมกันพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและสร้างขวัญกาลังใจแก่ครู
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. จัดอบรมในโรงเรียน 1-2 ครั้ง
2. ส่งครูเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานต่างๆ
3. ครูทุกคนได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสามารถพัฒนาการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
5. คณะกรรมการและตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
6. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ เดือนละ 2 ครั้ง
7. ครูทุกท่านจะต้องได้รับการนิเทศการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง จากครูในกลุ่มสาระเดียวกันและจากคณะกรรมการ
นิเทศ
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เชิงคุณภาพ
1. ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. ครูนาความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น
3. ครูเกิดความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ใหม่จากกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันนามาพัฒนากลุ่มสาระให้
สมบูรณ์สวยงาม เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา
4. งานวิชาการดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ครูสามารถพัฒนาผลงานด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ขออนุมัติโครงการ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
- สารวจข้อมูลความต้องการของครูในการอบรม
สัมมนาครูผู้สอน
- ส่งครูเข้าร่วมอบรมสัมมนา
- จัดอบรมครูในโรงเรียน 1 - 2 ครั้ง
2.2 กิจกรรมวิชาการสัญจร
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
- ประชุมกาหนดการตรวจเยี่ยมงานกลุ่มสาระฯ
- ดาเนินการตรวจเยี่ยม ปีการศึกษาละ1 ครัง้
2.3 กิจกรรมนิเทศภายใน
- ประชุมปรึกษาหารือ
- กาหนดตารางการประชุมวิชาการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
- นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563
เม.ย. 2563

นายสาเภา ปู่เพี้ยน
นายสาเภา ปูเ่ พี้ยน

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564

ฝ่ายบริหารวิชาการ

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564

ฝ่ายบริหารวิชาการ

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564

ฝ่ายบริหารวิชาการ

มี.ค. 2564

คณะกรรมการนิเทศฯ
คณะกรรมการประเมินผล

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
อุดหนุน
ระดม
กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
2 กิจกรรมวิชาการสัญจร
3 กิจกรรมนิเทศภายใน
รวมทั้งสิ้น
-

ประเภทการใช้เงิน
รวม

อื่นๆ
-

ตอบ
แทน

-

ใช้
สอย

วัสดุ/
ครุภัณฑ์

40
11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูมคี วามรู้ความสามารถในวิทยาการ
ใหม่ๆ ในเรื่องที่อบรม นาไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนรับทราบผลการดาเนินงาน
และปัญหาในการปฏิบัติงานของกลุ่ม
สาระฯ
3. ครูแต่ละกลุ่มสาระได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์
4. คณะกรรมการวิชาการได้รับรู้
รับทราบการปฏิบัติงานวิชาการเป็น
แนวเดียวกัน
5. ครูได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้

วิธีการประเมิน
- ประเมินความพึงพอใจกิจกรรม
การอบรม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินกิจกรรมการอบรม

- ประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม

- แบบประเมินกิจกรรมวิชาการสัญจร

- ประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม

- แบบประเมินกิจกรรมวิชาการสัญจร

- สังเกตจากสภาพจริงในการ
ปฏิบัติงาน

- แบบประเมินนิเทศการเรียนการสอน

- ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

- แบบประเมินนิเทศการเรียนการสอน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูมีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น
2. การจัดการเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
3. ฝ่ายงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหารงานอย่างเป็นระบบ มีเอกสาร เรียบร้อยสมบูรณ์

ลงชื่อ…………………………………. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ก.พ. 2563

ลงชื่อ …………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
(
เพราะ……………………………………………………………………………………….……………………………………………

ลงชื่อ ……………..........………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา

) ควรปรับปรุง
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แบบเสนองาน/โครงการ โรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารวิชาการ
1. ชื่องาน/โครงการ
พัฒนาความรู้จากสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1, 2
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
2
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
1, 4, 9
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และงานห้องสมุด
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
เนื่องในโครงการพระราชดาริที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนสามพรานวิทยาได้จัดโครงการ
พัฒนาความรู้จากสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็น
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้ครูและนักเรียนได้สานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเป็นกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
แก่นักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยาทุกคน
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกิจกรรมน้อมราลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยาทุกคน
3. นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาหนังสือสารานุกรมไทยฯ
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยาทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้จากสารานุกรมไทย
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนเกิดความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาหนังสือสารานุกรมไทย
3. เพิ่มศักยภาพนักเรียนและประสบการณ์ด้านรักการอ่าน
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ขออนุมัติโครงการ
1.2 ประชุมวางแผนจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก
และรอบชิงชนะเลิศ
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563
พ.ค. 2563 และ พ.ย. 2563

นายอุดมโชค ผลิศักดิ์
คณะกรรมการดาเนินการ

มิ.ย. 2563 และ พ.ย. 2563

คณะกรรมการดาเนินการ
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2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ดาเนินการแข่งขันรอบคัดเลือก
2.2 ดาเนินการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
2.3 ประกาศผล จัดเตรียมเกียรติบัตรฯ
2.4 มอบเกียรติบัตร รางวัลนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน
3. ติดตามและประเมินผล

ส.ค. 2563 - ก.ย. 2563
ธ.ค. 2563 - ม.ค. 2564
ม.ค. 2564
ม.ค. 2564
มี.ค. 2564

คณะกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมการดาเนินการ
นายอุดมโชค ผลิศักดิ์

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1

ประชุมวางแผนจัดการแข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศ
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
รอบคัดเลือกและแข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศ
จัดซื้อ/จัดหา หนังสือสารานุกรมฯ
และวัสดุ
อบรมและประชุมนักเรียน
ดาเนินการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ประกาศผล จัดเตรียมเกียรติบัตรฯ
มอบเกียรติบัตรรางวัลนักเรียนที่
ชนะเลิศ การแข่งขัน
สรุปประเมินผล
รวมทั้งสิ้น

2

3
4
5
6
7
8

อุดหนุน
(รายหัว)

ประเภทการใช้เงิน

ระดม
กิจกรรม
ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน

รวม

อื่นๆ

ตอบ
แทน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 20,000 20,000

-

-

- 20,000 20,000

ใช้
สอย



กองทุน
พัฒนา
ผู้เรียน

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนเพิ่มศักยภาพด้านการอ่าน
2. นักเรียนได้รับความรู้จากสารานุกรมไทยฯ
3. ความพึงพอใจของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการประเมิน
- สังเกตนิสัยรักการอ่าน
- ประเมินจากคะแนนการสอบ
- ประเมินจากคะแนนการสอบ
- สังเกต / ประเมินกิจกรรม

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยา
3. นักเรียนได้รับความรู้จากการศึกษาหนังสือสารานุกรมไทย

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบทดสอบ
- แบบทดสอบ
- แบบประเมินกิจกรรม

วัสดุ/
ครุภัณฑ์
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ลงชื่อ …………………………………. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายอุดมโชค ผลิศักดิ)์
ก.พ. 2563

ลงชื่อ …………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
(
เพราะ……………………………………………………………………………………….……………………………………………

ลงชื่อ ……………..........………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา

) ควรปรับปรุง
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แบบเสนองาน/โครงการ โรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารวิชาการ
1. ชื่องาน/โครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
2
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
4
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวชี้วัดที่สาคัญตัวหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น สมศ. ใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวชี้วัดที่สาคัญในการประเมินคุณภาพด้านผู้ เรียน การประเมินวิทยฐานะของครูก็ใช้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นการวัดคุณภาพของครูผู้ส อนเช่นกัน รวมทั้ง หน่วยงานต้นสัง กัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายให้ทุกโรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้นร้อยละ 3 และสภาพปัจจุบัน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยาต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดในระดับต่างๆ ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนั้นการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง ฝ่ายบริหารวิชาการจึงวางแผนใช้กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนสามพรานวิทยาให้สูงขึ้น
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551
2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพจากการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สงู ขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 3
3. นักเรียนนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจาวันและการศึกษาต่อได้อย่างมีความสุข
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยาทุกคน ได้รับการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบที่หลากหลายส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 3
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบที่หลากหลาย
3. นักเรียนดารงชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
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กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ขออนุมัติโครงการ
1.2 ประชุมคณะกรรมการวิชาการวางแผนการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563
พ.ค. 2563

นางสาวณันทิชากานต์ เหมือนคล้าย
นางสาวณันทิชากานต์ เหมือนคล้าย

มิ.ย. 2563

นางสาวณันทิชากานต์ เหมือนคล้าย

มิ.ย. 2563 - ก.พ. 2564
มี.ค. 2564

คณะกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมการประเมินผล

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ

ประเภทการใช้เงิน

ที่

กิจกรรม/รายการ

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

อุดหนุน
(รายหัว)
2561

อื่นๆ

1

ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการวางแผนการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ดาเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผน
-กิจกรรมพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้น ม.3 และ
ม.6
สรุปประเมินผลการจัด
กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
3

4

ตอบ
แทน

รวม

-

- 36,000

-

-

36,000

-

-

-

-

-

-

- 36,000

-

-

36,000

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน
และระดับชาติสูงขึ้น
3. นักเรียนใช้ชีวิตประจาวันในโรงเรียนอย่างมี
ความสุข

-

วิธีการประเมิน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
- ผลการสอบในระดับต่างๆ สูงขึ้น
- สังเกต / ประเมินกิจกรรม

ใช้สอย



เครื่องมือที่ใช้
- แบบทดสอบ
- แบบทดสอบของโรงเรียน
- แบบทดสอบระดับชาติ
- แบบประเมินกิจกรรม

วัสดุ/
ครุภัณฑ์
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
2. นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. นักเรียนใช้ชีวิตประจาวันในโรงเรียนอย่างมีความสุข

ลงชื่อ…………………………………. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสาวณันทิชากานต์ เหมือนละม้าย )
ก.พ. 2563

ลงชื่อ …………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
(
เพราะ……………………………………………………………………………………….……………………………………………

ลงชื่อ ……………..........………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา

) ควรปรับปรุง
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แบบเสนองาน/โครงการ โรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารวิชาการ
1. ชื่องาน/โครงการ
คนดีศรีสามพราน
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6, 2/1-4, 3/1-3
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1, 2, 4
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 3
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
2, 3, 4, 6, 8, 9, 11
3. ลักษณะงาน/โครงการ ( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
กันยายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างสมบูรณ์ ในทุกๆด้านนั้น เช่น ด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน ด้านจิตอาสา เสียสละ และ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านกีฬาและด้านความสามารถอื่นๆ เป็นต้น นั้น จะต้องอาศัยกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างหลากหลายรูปแบบ ทั้งในด้านการเรียนการสอนปกติในห้องเรียน การจัดกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน ตลอดจน
การส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม คุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนปฏิบัติจนเกิดเป็นลักษณะนิสัย โรงเรียนสามพรานวิทยาจึงส่งเสริ ม
ให้นั กเรีย นได้เ รียนรู้แ ละได้ เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมต่ างๆ ทั้ ง ในหลัก สูตรและเสริ มหลักสู ตร เพื่อ ให้ นักเรีย นได้รั บประสบการณ์ต รง ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการเผยแพร่เกียรติคุณและชื่อเสียงของโรงเรียน นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษ า
เดิม ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดโครงการคนดีศรีสามพรานขึ้น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีจนเป็นที่ประจักษ์
แก่โรงเรียนและชุมชนตลอดจนเป็นการตอบสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับ
เพิ่มเติม พุทธศักราช 2545 ด้วย
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนทั่วไป
2. เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ คุณงามความดีของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรอื่นๆ
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนได้รับเข็มเกียรติยศประเภทต่างๆ จานวน 150 คน ผู้ปกครองรับเกียรติบัตร 150 คน ครูรับเกียรติบัตร 20 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนที่ได้รับเข็มคนดีศรีสามพรานประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนอื่น ๆ
2. ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรอื่นเกิดขวัญและกาลังใจ
3. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
4. เผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียน
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9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ขออนุมัติโครงการ
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับเข็มฯ
2.2 เสนอรายชื่อนักเรียนเพื่อรับเข็ม ฯ
2.3 พิจารณานักเรียนเพื่อขออนุมัติรับเข็มฯ
2.4 พิจารณามอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรประเภทต่างๆ
2.5 จัดเตรียมนิทรรศการและทาสูจิบัตร
2.6 จัดสถานที่และเวที
2.7 จัดกิจกรรม/พิธีมอบเข็มฯและเกียรติบัตร
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563
ก.ย. 2563

นายสาเภา ปู่เพี้ยน
นายสาเภา ปู่เพี้ยน

ต.ค. 2563
ธ.ค. 2563
ม.ค. 2564
ม.ค. 2564
ก.พ. 2564
ก.พ. 2564
ก.พ. 2564
มี.ค. 2564

คณะกรรมการบริหาร
ครูทุกท่าน
คณะกรรมการพิจารณาฯ
คณะกรรมการพิจารณาฯ
คณะกรรมการ
ฝ่ายสถานที่
ครูทุกท่าน
คณะกรรมการประเมินผล

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
อุดหนุน
ระดม
กิจกรรม
(รายหัว)

1
2

เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3 พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์
การรับเข็มฯ
4 เสนอรายชื่อนักเรียนเพื่อรับเข็ม
5 พิจารณานักเรียนเพื่อขออนุมัติ
รับเข็มฯ
6 พิจารณามอบเกียรติบัตรแก่
บุคลากรประเภทต่างๆ
7 จัดเตรียมนิทรรศการ/เกียรติบัตร/
สูจิบัตร/เข็มคนดี
8 จัดสถานที่และเวที
9 จัดกิจกรรม/พิธีมอบเข็มฯและ
เกียรติบัตร
10 ประเมินผลโครงการ/เสนอผล
การประเมิน
11 สรุปโครงการ/ประชุมพิจารณา
ข้อบกพร่อง
รวมทั้งสิ้น

ทรัพยากร

ประเภทการใช้เงิน

พัฒนาผู้เรียน

รวม

อื่นๆ

ตอบ
แทน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

-

-

-

20,000

3,000
2,000

-

-

-

3,000
2,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,000

-

-

-

25,000

ใช้สอย

วัสดุ/
ครุภัณฑ์
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11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนที่ได้รับเข็มเกียรติยศเกิดความภูมิใจ
2. ครู/ผู้ปกครอง/บุคลากรอื่นที่ได้รับเกียรติบัตร
เกิดขวัญและกาลังใจ
3. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการประเมิน
- สารวจความพึงพอใจของนักเรียน
- สารวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรอื่น
- สารวจความพึงพอใจของชุมชนและผู้ร่วมงาน
- สังเกต /สารวจความคิดเห็น

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน
- แบบประเมิน
- แบบประเมิน
- แบบประเมิน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนที่ได้รับเข็มเกิดความภาคภูมิใจในผลงานด้านต่าง ๆ ของตนเองและเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนอื่นๆ
2. ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบความก้าวหน้า เกิดความศรัทธาโรงเรียนและภาคภูมิใจในผลงานของนักเรียน
3. บุคลากรที่ได้รับเกียรติบัตรเกิดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
4. ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของโรงเรียน

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ก.พ. 2563

ลงชื่อ …………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
(
เพราะ……………………………………………………………………………………….……………………………………………

ลงชื่อ ……………..........………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา

) ควรปรับปรุง
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารวิชาการ
1. ชื่องาน/โครงการ
ค่ายวิชาการสัมพันธ์
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
2/1-4, 3/1-3
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 2
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
4
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการวิชาการ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ค วามสามารถ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาผู้เรียนครบทุกด้าน ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นต่อการดารง
ชีวิตประจาวัน เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต การทางาน แนวทางในการประกอบอาชีพ
และมีเจตคติที่ดี พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมต่อการทางาน เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข มีจิตสานึกในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างประหยัด เพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติ
ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว วัฒนธรรมการใช้ชีวิตเร่งรีบจึงมีให้เห็นสาหรับการดารงชีวิตของมนุษย์ยุกต์
ปัจจุบัน ท่ามกลางความรีบเร่งสับสน ดังนั้นวิถีชีวิตแบบพอเพียง การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย การอยู่กับธรรมชาติ กลับเป็นที่ต้องการของ
มนุษย์อีกมุมหนึ่งเช่นกัน ดังนั้นควรสร้างจิตสานึกในการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ และแนวทางในการประกอบอาชีพเพื่อให้การดารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนานักเรียนมีทักษะในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทางานร่วมกัน
3. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสานึกในการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการสัมพันธ์จานวน 200 ค.
เชิงคุณภาพ
นักเรียนและบุคลากร จานวน 200 คน สามารถนาความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ สามารรถดารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถรักษาสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
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9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 การประชุมวางแผนดาเนินการ
2.3 กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ทางวิชาการ
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563

นายสาเภา ปู่เพี้ยน

พ.ค. 2563
พ.ย. 2563 – ต.ค. 2563
ต.ค. 2563

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
อุดหนุน
ระดม
กิจกรรม กิจกรรม
ที่ กิจกรรม/รายการ (รายหัว) ทรัพยากร พัฒนา พัฒนา
อื่นๆ
ผู้เรียน ผู้เรียน
63
62
1 ค่ารถ วัสดุ –
อุปกรณ์ อาหาร ที่
32,000
พัก และอื่นๆ
นักเรียน
รวมทั้งสิ้น

-

-

32,000

-

คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ
แทน

รวม

32,000

ใช้สอย

วัสดุ/
ครุภัณฑ์



32,000

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนสามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. นักเรียนมีทักษะในการทางานและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์และสามารรถรักษา
สมดุลทางธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

วิธีการประเมิน
-

การประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
-แบบประเมิน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนสามารถนาความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. นักเรียนมีทักษะในการทางานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์และสามารรถรักษาสมดุลทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ก.พ. 2563
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ลงชื่อ …………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
(
เพราะ……………………………………………………………………………………….……………………………………………
ลงชื่อ ……………..........………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา

) ควรปรับปรุง
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารวิชาการ
1. ชื่องาน/โครงการ
โรงเรียนจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
2/1-4, 3/1-3
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 2
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
4
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมเด็กทุก กลุ่ม เป้าหมาย และพร้อมที่จะดาเนิ นการให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ตามมาตรา 10 หมวด 2 สาหรับกลุ่มเด็กที่มีความ
บกพร่อง ให้ทุกโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รับบุคคลดังกล่าวเข้าเรียนร่วมและจัดการศึกษาให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ ซึ่งโรงเรียนสามพรานวิทยาได้จัดการเรียนร่วมให้กับนักเรียนพิการเรียนร่วม และได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน
แกนนาจัดการเรียนร่วม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา
ดังนั้น โรงเรียนสามพรานวิทยาจึงได้จัดทาโครงการขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กั บนักเรียนพิการ ให้
นักเรียนพิการเรียนร่วมได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือทางการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ กระบวนการจัดการเรียนการสอนแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียนพิการเรียนร่วม ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนพิการเรียนร่วมได้รับการอุดหนุนสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือด้าน
อื่น ๆ ทางการศึกษา
2. สร้างองค์ค วามรู้เกี่ ยวกับการศึกษาพิเศษ กระบวนการจัดการเรียนร่วมให้กับครูและบุค ลากรในโรงเรียนให้มีค วามรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการเรียนร่วม
3. เพื่อให้นักเรียนพิการเรียนร่วมได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละคนอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
4. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเผยแพร่นาเสนอผลการดาเนินงานการจัดการเรียนร่วม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ
5. เพื่อให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสามารถปรับตัวได้ มีปฏิสัมพันธ์เข้ากับสังคมในโรงเรียนและสามารถดารงชีวิ ตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
6. เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจให้กับเด็กพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบ
7. เพื่อให้เด็กปกติได้แสดงออกด้านคุณธรรม ความเห็นอกเห็นใจกับเพื่อนนักเรียนกลุ่มเด็กพิเศษ
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8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนพิการเรียนร่วมโรงเรียนสามพรานวิทยาได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ และช่วยเหลือด้านอื่นๆ ทางการศึกษา
อย่างน้อยร้อยละ 50
2. ครูได้ดูแลช่วยเหลือทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนร่วมคิดเป็นร้อยละ 80
3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคนได้เข้าเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้ ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและดารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข
4. สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนพิการเรียนร่วมได้รับการบริการทางการศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
2. พัฒนาบุคลากรทุกคนและพัฒนางานในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและจัดการศึกษาพิเศษตาม
โครงการโรงเรียนจัดการเรียนร่วม
3. ครูและบุคลากรมีองค์ความรู้และมีการนาเสนอผลงานเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนพิการเรียนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อเพื่อน
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
5. เพื่อให้เกิดรูปแบบการทางานมีส่วนร่วมที่ชัดเจน โดยปฏิบัติงานร่วมกันของโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง
6. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ประกาศรับสมัครนักเรียนเรียนร่วม
2.2 สารวจรายชื่อนักเรียนเรียนร่วมทั้งนักเรียนเก่า
และนักเรียนสมัครเข้าเรียนใหม่
2.3 สร้างความเข้าใจให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
2.4 แบบสอบถาม/ประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระ
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์
2.5 ประชุมครู,ประชุมวิชาการแจ้งนักเรียนในการเรียน
ปรับพื้นฐาน ม.1, ม.4 แจ้งครู นักเรียนหน้าเสาธง
2.6 วางแผนดาเนินการและจัดทาเครื่องคัดกรองตาม
แบบของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.7 จัดทาแผนการจัดการศึกษาเลือกใช้นวัตกรรม
ตามความต้องการพิเศษให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละ
กลุ่มของความบกพร่อง

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563

คณะกรรมการจัดการเรียนร่วม
และเรียนรวม

พ.ค. 2563
พ.ค. 2563

คณะกรรมการจัดการเรียนร่วม
และเรียนรวม

พ.ค. 2563
พ.ค. 2563

คณะกรรมการจัดการเรียนร่วม
และเรียนรวม

พ.ค. 25562

คณะกรรมการจัดการเรียนร่วม
และเรียนรวม
คณะกรรมการจัดการเรียนร่วม
และเรียนรวม

พ.ค. 2563

พ.ค. 2563 - มี.ค. 2564

ครูผสู้ อน
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2.8 ดาเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษา
2.9 ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
พ.ค. 2563 - มี.ค. 2564
พ.ค. 2563 - มี.ค. 2564
ตลอดปีการศึกษา

3. ติดตามและประเมินผล

ครูผสู้ อน
ครูผสู้ อน
คณะกรรมการจัดการเรียนร่วม
และเรียนรวม

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

ที่

กิจกรรม/รายการ

1 คัดกรองนักเรียนเรียนร่วม
และเรียนรวมชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2 ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้กับครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง
3 พัฒนาครูในการจัดการเรียน
การสอนนักเรียนเรียนร่วม
และเรียนรวม
4 การดาเนินการ การติดตาม
ดูแล ช่วยเหลือและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
จัดการเรียนร่วมและเรียน
รวม
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
อุดหนุน
ระดม
กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
-

ประเภทการใช้สอย
รวม

อื่นๆ

ตอบ
แทน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ใช้สอย

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนพิการเรียนร่วมได้รับการอุดหนุนสิ่งอานวย
ความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือด้านอื่นๆ
ทางการศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 50

วิธีการประเมิน
- ประเมินจากการตอบแบบสอบถาม
ตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม

2. มีครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับองค์
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ มีความรู้
ความสามารถในการจัดกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการเรียนร่วม

- สังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนของ
ครูการปรับตัวของนักเรียนเรียนร่วม

- แบบสังเกต

วัสดุ/
ครุภัณฑ์
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3. มีการเผยแพร่นาเสนอผลงานวิชาการ
เกี่ยวกับการเรียนร่วมของครูและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
4. มีรายงานการจัดการเรียนร่วมตาม
มาตรฐานการศึกษาพิเศษทั้งด้านผู้เรียน
ครู ผู้บริหารอยู่ในระดับดี

- รายงานการวิจัยในชั้นเรียนหรือ
เอกสาร
ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ

- การวิจัย

- การรายงานการสอนของครู

- แบบรายงาน

5. มีแผนปฏิบัติการและตรวจสอบแผน
ด้วยกระบวนการ PDCA

- ประเมินจากแบบสอบถามการดาเนิน
กิจกรรมแต่ละรายการตามแผนปฏิบัติ
การ

- แบบประเมิน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม
2. ครูมีความเข้าใจจัดการสอนเด็กเรียนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนเรียนร่วม เรียนอย่างมีความสุข ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง
4. ผู้ปกครอง ชุมชน มีโรงเรียนที่เข้าใจจัดการศึกษาพิเศษให้กับผู้เรียนได้ทั่วถึงทุกประเภท
5. นักเรียนปกติเห็นความพิการของนักเรียนเรียนร่วมเป็นเรื่องปกติในสังคม และฝึกตนเองให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น
มีจิตสาธารณะสูงขึ้น
6. นักเรียนเรียนร่วมมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา อยู่ในระดับที่ดีขึ้น

ลงชื่อ…………………………………. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่)
ก.พ. 2563

ลงชื่อ …………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
(
เพราะ……………………………………………………………………………………….……………………………………………
ลงชื่อ ……………..........………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา

) ควรปรับปรุง

57
แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารวิชาการ
1. ชื่องาน/โครงการ
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานทะเบียนวัดผล
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
2/1-4
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
3, 5, 6, 8
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 2
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
8, 9, 12
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางขวัญฤทัย พูลสวัสดิ์ และคณะกรรมการงานทะเบียนวัดผล
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการเหตุผล
งานทะเบียนวัดผล เป็นงานที่มีบทบาทสาคัญ ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนางานทะเบียนวัดผลของโรงเรียน และส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง
การจัดเก็บเอกสารสาคัญ ที่เป็นระบบและถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ งานทะเบียนวัดผลจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อ
การทางานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอใช้ในงานทะเบียนวัดผล และการประเมินผลของนักเรียน
2. เพื่อปรับปรุงการวัดผล – ประเมินผลในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสาหรับงานทะเบียนวัดผล ปีการศึกษา 2563
เชิงคุณภาพ นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบการพัฒนาผลการเรียนที่ดีขึ้น
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
- สารวจวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
- ประชุมวางแผน
- เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
- เสนอขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
- ดาเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการสอบและวัดผล
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563

คณะกรรมการงานทะเบียนวัดผล

พ.ค. 63 – ก.พ. 64
มิ.ย. 63 – ม.ค. 64
ก.ค. 63 – มี.ค. 64
ตลอดปีการศึกษา

คณะกรรมการงานทะเบียนวัดผล
คณะกรรมการงานทะเบียนวัดผล
คณะกรรมการงานทะเบียนวัดผล
คณะกรรมการงานทะเบียนวัดผล
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10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
อุดหนุน
ระดม
กิจกรรม
ที่ กิจกรรม/รายการ
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนา
ผู้เรียน
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
45,000
และครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
45,000
-

ประเภทการใช้เงิน
รวม

อื่นๆ

ตอบ
แทน

ใช้สอย

- 45,000

วัสดุ/
ครุภัณฑ์



- 45,000

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. วัสดุอุปกรณ์เพียงพอสาหรับงานทะเบียนวัดผล
- สังเกตจากสภาพจริง
ผลสัมฤทธิ์ของงานทะเบียนวัดผล
2. นักเรียนและผู้ปกครองได้ความพึงพอใจในการติดต่อ - ประเมินความพึงพอใจ
และการบริการที่ดีขึ้น

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
- แบบประเมินความพึงพอใจ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอใช้ในงานทะเบียนวัดผล
2. นักเรียน และผู้ปกครองพึงพอใจในการติดต่อและการบริการ
3.จัดเก็บเอกสารหลักฐานงานทะเบียนวัดผล เป็นระบบและถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

ลงชื่อ…………………………………. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางขวัญฤทัย พูลสวัสดิ์)
ก.พ. 2563

ลงชื่อ …………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
(
เพราะ……………………………………………………………………………………….……………………………………………
ลงชื่อ ……………..........………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา

) ควรปรับปรุง
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รายละเอียดการใช้เงินตามโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานทะเบียนวัดผล
ปีการศึกษา 2563
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการ
ใบ ปพ.1-3
ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10
ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35
ถุงผ้า/กระเป๋าขยายข้าง
เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หมึกเครื่องปริ้น Laser 4 เครื่อง (หมึก 5 กล่อง/ภาคเรียน)
กระดาษถ่ายเอกสาร A4
กระดาษถ่ายเอกสาร F4
เป็กทองเหลือง เบอร์ 10 (2 นิ้ว)
คลิปหนีบกระดาษ 1นิ้ว No : 111 (12 ตัว/กล่อง)
คลิปหนีบกระดาษ 2 นิ้ว No : 108 (12 ตัว/กล่อง)
ซองใสใส่ใบประกาศ ขนาด A4
รวมเงิน

จานวน
5 กล่อง
1 กล่อง
100 ใบ
1 เครื่อง
10 กล่อง
20 รีม
5 รีม
10 กล่อง
2 กล่อง
2 กล่อง
600 ถุง

ราคา/หน่วย
145
385
25
65
2,800
100
120
20
20
70
1

จานวนเงิน
6,000
725
385
2,500
3,810
28,000
2,000
600
200
40
140
600
45,000
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารวิชาการ
1. โครงการ
ตลาดนัดวิชาการ / Open House
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน / กลยุทธ์ / ค่านิยม
สนองมาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 2/1-4, 3/1-3
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 1
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 , 2, 3
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่ 4,8,9,10
3. ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่
(  ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายาน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุ
เป้าหมายสาคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชน ให้เป็นสังคม ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน โดยการศึกษาเป็น กระบวนการ
ของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดั้งนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมี ส่วนร่วมมือกัน
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานบ้าน และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน มีการจัด
กิจกรรม หลากหลายรูปแบบเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่างๆ
อย่างทั่วถึง ปัจจุบันในองค์กรการเรียนรู้มีการแข่งขันสูงมาก ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านบริการจึงต้องส่งเสริมและพัฒนางานให้มี
กระบวนการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กันทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อโรงเรียนดังนั้น ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสามพราน
วิทยา มองเห็นความสาคัญในการจัดงานตลาดนัดวิชาการ ให้ โรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง ได้เข้ามาร่วมงาน กิจกรรมต่างๆ ที่
โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางให้โรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองมีโอกาสร่วมปรึกษาหารือในเรื่องการ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่นๆ อย่างเหมาะสมและ
ทั่วถึงในการ พัฒนาการศึกษา
7.2 เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
7.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นๆ
7.4 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรหน่วยงาน
อื่น
8. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยระดับชั้นละ 200 คน
2. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษาอย่างทั่วถึง ร้อยละ 92
3. มีการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ สถาบันสังคมอื่นที่
จัดการศึกษาทุกครั้งและตลอดปีการศึกษา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. การประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่นๆ อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในการ พัฒนาการศึกษา
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2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ องค์กรที่
เกี่ยวข้องมีคุณภาพ
3. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงานทางการศึกษาของตนเองอย่างภาคภูมิใจ
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม / ขั้นตอน
1.ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
1.2 วางแผนการดาเนินงานประชุม
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ
1.4 จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 จัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกทักษะผู้เรียน ทุก
กลุ่มสาระฯ
2.2 จัดกิจกรรมประกวดผลงานนักเรียนทุกกลุ่มสาระฯ
2.3 จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ
3. การติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
นายสาเภา ปู่เพี้ยน
คณะกรรมการดาเนินการ

คณะกรรมการ
ตลอดปีการศึกษา
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
กุมภาพันธ์ 2564

คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบ โครงการ

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

กิจกรรมสอนที่สอดแทรกทักษะผู้เรียน
ทุกกลุ่มสาระฯ
จัดประกวดผลงานนักเรียนทุกกลุ่ม
2.
สาระฯ
3. จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศาสนา
วัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและ
พละศึกษา
งานห้องสมุด
งานแนะแนว
รวม
1.

เงินงบประมาณ
อุดหนุน ระดม
กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน

ประเภทการใช้เงิน
อื่นๆ

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

5,000

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

5,000
5,000
5,000
5,000
50,000

50,000

ตอบ
แทน

ใช้
สอย





วัสดุ/
ครุภัณฑ์
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11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยา
2. นักเรียนประถมศึกษา
3. ครูโรงเรียนประถมศึกษา

วิธีการประเมิน
- การประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสารวจความคิดเห็น
2. แบบทดสอบ
3. แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การประสานความสัมพันธ์ระหว่าง ครู นักเรียน องค์กรอื่น ๆ อย่างทั่ว
2. การประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา และประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาของครู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นๆ
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรหน่วยงานอื่นๆ

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ก.พ. 2563

ลงชื่อ …………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
( ) อนุมตั ิ
( ) ไม่อนุมัติ
(
เพราะ……………………………………………………………………………………….……………………………………………
ลงชื่อ ……………..........………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา

) ควรปรับปรุง
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารวิชาการ
1. โครงการ
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน / กลยุทธ์ / ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่ 1/1-6, 2/1-4, 3/1-3
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 5, 6
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 3, 4
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่ 2, 4, 10
3. ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่
(  ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – ตุลาคม 2563
6. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้มีการจัดสรรงบประมาณในส่วนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธ ยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนานักเรียนครบทุกด้าน ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการดารงชีวิต และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงสามารถนาความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิต การทางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เห็นแนวทางประกอบอาชีพ รักการ
ทางาน และมีเจตคติที่ดี พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ต่อการทางาน สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีจิตสานึก
ในการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและมีจิตสานึกในการรักษาทรัพยากรและรักษาสมดุลทางธรรมชาติ
ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว วัฒนธรรมการใช้ชีวิตเร่ งรีบจึงมีให้เห็นสาหรับการดารงชี วิตของมนุษย์
ยุกต์ปัจจุบัน ท่ามกลางความเร่งรีบสับสน วิถีชีวิตแบบพอเพียง การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย การอยู่กับธรรมชาติ และการใช้ชีวิตช้าลง
กลับเป็นที่ต้องการของมนุษย์อีกมุมหนึ่งเช่นกัน โดยมีวัตถุประสงค์ของการดาเนินโครงการดังนี้
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทางานร่วมกัน
3. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสานึกในการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ
4. เพื่อส่งเสริมเรียนรู้ในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการสัมพันธ์ และทัศนศึกษา
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคลากร สามารถนาความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้ เพื่อให้ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถรักษาสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
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9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม /ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียม
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 การประชุมวางแผนดาเนินการ
2.2 การดาเนินการตามแผน
3. การติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 63

นายอุดมโชค ผลิศักดิ์

พ.ค. 2563
พ.ค. 63 – ต.ค. 63
ต.ค. 63

คณะกรรมการวิชาการ

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
อุดหนุน
ระดม
กิจกรรม
(รายหัว)

1.

ค่ารถ วัสดุ-อุปกรณ์
อาหาร และอื่นๆ
รวม

ทรัพยากร

พัฒนาผู้เรียน

คณะกรรมการวิชาการ

ประเภทการใช้เงิน
อื่นๆ

รวม

120,000

120,000

120,000

120,000

ตอบ
แทน

ใช้สอย

วัสดุ/
ครุภัณฑ์



11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนสามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. นักเรียนมีทักษะในการทางานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมา
ใช้ประโยชน์และสามารถรักษาสมดุลทางธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- การประเมิน

- แบบประเมิน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนสามารถนาความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. นักเรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน
3. นักเรียนมีเจตคติ ที่ดีต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์และสามารถรักษาสมดุลทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสาวศกลวรรณ อุ่นคง )
ก.พ. 2563
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ลงชื่อ …………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
(
เพราะ……………………………………………………………………………………….……………………………………………

ลงชื่อ ……………..........………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา

) ควรปรับปรุง
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารวิชาการ
1. โครงการ การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ PLC
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน / กลยุทธ์ / ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่ 1/1-6, 2/1-4, 3/1-3
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 5, 6
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1, 2
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
2, 4, 10
3. ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่
(  ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – ตุลาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนรู้ในระดับโรงเรียนบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้คือครู และผู้เรียน รวมทั้งองค์ประกอบต่างๆ
ภายในโรงเรียนเช่น บรรยากาศการเรียนรู้ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้สนับสนุนการเรียนรู้ ถือได้ว่าปัจจัย ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งการจัดการเรียนรู้ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ปัจจัยดังกล่าว อาจก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนรู้ จาก
การศึกษาพบว่ากระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ PLC ( Professional Learning Community) สามารถนาไปสู่การ
เปลี่ย นแปลงเชิ ง คุ ณภาพ ทั้ ง ด้ า นวิ ช าการและผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยนของนัก เรีย น แตกต่ างไปจากโรงเรีย นทั่ วไป ที่ ไม่ ใ ช้
กระบวนการ PLC และสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการดังกล่าวส่งผลดีต่อครู่ผู้สอน และผู้เรียน
โรงเรียนสามพรานวิทยาจึงได้สนับสนุน บุคลากรใช้กระบวนการ PLC มาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และ
การทางานขององค์ ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งมุ่งพัฒนาทั้งวิชาชีพและผู้เรียน เป็นสาคัญ
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา ในการจัดการเรียนรู้
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการแก้ปัญหาร่วมกัน
3. เพื่อผลิตสื่อ และนวัตกรรม ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยา ได้รับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยามีพัฒนาการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม /ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียม
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 เขียนโครงการเสนอ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 63
ก.พ. 63

คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ
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2. ขั้นดาเนินการ
2.1 การประชุมวางแผนดาเนินการ
2.2 การศึกษาปัญหา หรือความต้องการ
2.3 การศึกษาข้อมูล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
หรือความต้องการ
2.4 การเลือกแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหา
หรือความต้องการ
2.5 การออกแบบ / วิธีการแก้ปัญหา
หรือความต้องการ และนาไปฏิบัติ
2.6 การทดสอบ / ประเมินผล
2.7 การปรับปรุงแก้ไข
2.8 การประเมินผลการดาเนินการ

พ.ค. 2563
พ.ค. 63
มิ.ย. 63

คณะกรรมการวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้

มิ.ย. 63

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ก.ค. 63 - ม.ค. 64

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ม.ค. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64

กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณะกรรมการวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้

3. การติดตามและประเมินผล

มี.ค. 64

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
อุดหนุน
ระดม
กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมการแก้ปัญหา
1.
โดยกระบวนการ PLC
รวม

ประเภทการใช้เงิน
อื่นๆ

รวม

ตอบ
แทน

ใช้สอย

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยา ได้รับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
2. นักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยามีพัฒนาการเรียนรู้ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- การประเมิน

- แบบประเมิน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยา ได้รับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
2. นักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยามีพัฒนาการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

วัสดุ/
ครุภัณฑ์
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ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ก.พ. 2563

ลงชื่อ …………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
(
เพราะ……………………………………………………………………………………….……………………………………………
ลงชื่อ ……………..........………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา

) ควรปรับปรุง
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารวิชาการ
1. ชื่องาน/โครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
2/1-4, 4/1
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 3
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
9, 10
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรอนงค์ แคนจา
5. ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2563– มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการ
ของการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกาหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอกเนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ทาให้
เกิดการสื่อสารไร้พรมแดน หรือเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร (Information Technology) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ อย่าง
รวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้บุคคลต้องมีการเรียนรู้ที่จะ
ปรับตัวให้ทันกับยุคและสมัย การที่บุคคลจะเรียนรู้และปรับตัวได้ดี อันเนื่องมาจากการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และการศึกษาที่มี
คุณภาพจาเป็นต้องมีระบบการศึกษาและการจัดการระบบที่ดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาครู การพัฒนาสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือและการประสานสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ
ยุทธวิธีในการทาให้การจัดการศึกษามีคุณภาพที่ดี ย่อมขึ้นอยู่กับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และผลกระทบที่สาคัญ
จากการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ทาให้ประเทศไทยมีการรับรู้และตื่นตัวในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมต่อประเทศตะวันตก
ความคาดหวังของสังคม ความต้องการของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการมี ส่วนร่วมทางด้านการศึกษาเป็นสิ่งจาเป็นอย่าง
มาก จากความสาคัญดังกล่าว โรงเรียนสามพรานวิทยาจึง ได้จัดตั้งโครงการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นหลักประกันว่าการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสามพรานวิทยาเป็นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการจาเป็นในการพั ฒนาของคน
และสอดคล้องกับลักษณะของสังคมในปัจจุบันและอนาคตได้
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นมัธยม และได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาจากองค์กรการประกันคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก และยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม เกิดความเชื่อมั่นว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้ที่เรียนจบ
การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม
4. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วม รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียน บุคลากร และชุมชนที่เกี่ยวข้องได้รับการตรวจสอบและพัฒนาตามมาตรฐาน 3 มาตรฐาน
เชิงคุณภาพ
การประกันคุณภาพผ่านการประเมินตนเองทั้ง 3 มาตรฐาน
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9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผนการทางาน
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
2.2 ออกแบบการประเมิน
2.3 ประเมินตนเอง
2.4 จัดทารายงานประเมินตนเอง
2.5 จัดทารูปเล่ม
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ธ.ค. 2562

ผู้อานวยการโรงเรียน

พ.ค. 2563
1-15 ธ.ค.2563
1-28 ก.พ. 2564
1 - 15 มี.ค.2564
16 - 31 มี.ค. 2564
มี.ค. 2564

ผู้อานวยการโรงเรียน
คณะกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมการดาเนินการ
นางสาวอรอนงค์ แคนจา

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
อุดหนุน
ระดม
กิจกรรม
อื่น ๆ
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
1 การจัดทารูปเล่ม
5,000
รายงานและวัสดุอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น
5,000
11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบ่งชี้
1. ผลการประเมินผ่าน 3 มาตรฐานร้อยละ 90 ขึ้นไป

ประเภทการใช้เงิน
รวม
5,000

ตอบ
แทน

ใช้สอย



5,000

วิธีการประเมิน
- ประเมินคุณภาพ 3 มาตรฐาน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.โรงเรียนมีมาตรฐานคุณภาพตามที่กาหนด
2.โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

ลงชื่อ…………………………………. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสาวอรอนงค์ แคนจา)
ม.ค. 2563

วัสดุ/
ครุภัณฑ์
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ลงชื่อ …………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
(
เพราะ……………………………………………………………………………………….……………………………………………
ลงชื่อ ……………..........………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา

) ควรปรับปรุง
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารวิชาการ
1. ชื่องาน/โครงการ
งานสารสนเทศ
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
2/1-4, 4/1
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 3
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
9, 10
3. ลักษณะงาน/โครงการ
(  ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเพ็ญรุ่ง เรียงจารุสมบูรณ์
5. ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2563– มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคการติดต่อสื่อสารซึ่งต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยา จึงทาให้การทางานเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งเรียกข้อมูลข่าวสารต่างๆ นี้ว่า ระบบสารสนเทศ เป็น กลุ่มขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งทาการรวบรวมประมวลผล,
เก็บรักษา และ กระจายสารสนเทศออกไป เพื่อสนับสนุน การควบคุม, การวิเคราะห์, การตัดสินใจ และการวางแผนที่เกิดขึ้นภายใน
องค์กร กิจ กรรมที่เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศข้อมูล และสารสนเทศในปัจ จุบันมีค วามจาเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอัน
เนื่องมาจากผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการพิจารณาวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ การมีสารสนเทศที่เป็นระบบ ก็มีความจาเป็นและมีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ
ความสาคัญของการจัดการสารสนเทศอย่างมีระบบ ทาให้สามารถมีข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆ
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานและจาเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสถานศึกษา
3. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันขึ้นร้อยละ 80
โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมในทุกด้าน สามารถนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียน บุคคลและหน่วยงานอื่น
ได้

9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผนการทางาน
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
2.2 จัดทาข้อมูลนักเรียน (Data center )
ช่วงที่ 1 (ข้อมูล 10 มิ.ย.)

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2562

ผู้อานวยการโรงเรียน

พ.ค. 2562

ผู้อานวยการโรงเรียน

1 - 15 พ.ค.62
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ช่วงที่ 2 (ข้อมูล 10 พ.ย.)
ช่วงที่ 3 (ข้อมูลจบการศึกษา/ซ้าชั้น)
2.3 จัดทา Web site นาเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารของโรงเรียนให้มีความทันสมัยและมีข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันเพื่อเผยแพร่
2.4 จัดทารูปเล่มงานสารสนเทศของโรงเรียน
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ
1 - 15 พ.ย.62
1 - 31 มี.ค. 63
1 - 31 ก.ค. 2563

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการดาเนินการ

16 - 31 ก.ย. 2563
มี.ค. 2564

คณะกรรมการดาเนินการ
นางสาวเพ็ญรุ่ง เรียงจารุสมบูรณ์

คณะกรรมการดาเนินการ

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

ที่

กิจกรรม/รายการ

1

การจัดทารูปเล่ม
รายงานและวัสดุอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
อุดหนุน
ระดม
กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนา
ผู้เรียน
1,000

-

1,000

ประเภทการใช้เงิน
อื่นๆ

-

-

รวม

1,000
-

ตอบ
แทน

ใช้สอย

วัสดุ/
ครุภัณฑ์



1,000

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบ่งชี้
1. ผลการประเมินผ่าน 3 มาตรฐานร้อยละ 90 ขึ้นไป

วิธีการประเมิน
- ประเมินคุณภาพ 3 มาตรฐาน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.โรงเรียนมีมาตรฐานคุณภาพตามที่กาหนด
2.โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสาวเพ็ญรุ่ง เรียงจารุสมบูรณ์)
ก.พ. 2563

ลงชื่อ …………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
(
เพราะ……………………………………………………………………………………….……………………………………………
ลงชื่อ ……………..........………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา

) ควรปรับปรุง
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารวิชาการ
1. โครงการ การพัฒนาและผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ ในยุคดิจิทัล 4.0
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน / กลยุทธ์ / ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่ 1/1-6, 2/1-4, 3/1-3
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 5, 6
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1, 2
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
2, 4, 10
3. ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่
(  ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – ตุลาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของผู้เรียน และการพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี โดย
อาศัยอุปกรณ์ดิจิทัล ที่สามารถให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยอาศัยอุปกรณ์พกพา ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ หรือแม้กระทั่ง ผู้เรียนคนอื่นๆ ได้ ดัง นั้นครูหรือผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านการศึกษา
จาเป็นต้องมีการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนรายบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการ
เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน ดังนั้นฝ่ายบริหารวิช าการจึง มีการสนับสนุนให้ค รูทุกคน สามารถผลิตสื่อ และ
นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ 1 เรื่อง / คน / ปีการศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นสื่อที่สามารถให้ผู้เรียนเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนเอง
7. วัตถุประสงค์
1. การพัฒนาและผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ของครู 1 เรื่อง / คน / ปี
2. การพัฒนาและผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถศึกษาผ่านระบบ online
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ครูสามารถผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ 1 เรื่อง / คน / ปีการศึกษา
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนสามรถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยสื่อ และนวัตกรรม ที่ทันสมัย
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9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม /ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียม
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 การประชุมวางแผนดาเนินการ
2.2 การผลิตสื่อ หรือนวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้
2.3 การนาสื่อ หรือนวัตกรรม ไปใช้ในการจัด
การเรียนรู้
2.4 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ให้สามารถเรียนรู้
ผ่านระบบ online ได้
3. การติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 63
ก.พ. 63

คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ

มี.ค. 2563
เม.ย. – พ.ค. 63
มิ.ย. 63- ก.พ. 64

คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ

ม.ค. – ก.พ. 64
มี.ค. 64

คณะกรรมการวิชาการ

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
อุดหนุน
ระดม
กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
1. การผลิตสื่อ หรือนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
2. ให้สามารถเรียนรู้ผ่านระบบ
online ได้
รวม
-

ประเภทการใช้เงิน
อื่นๆ

รวม

-

-

-

-

-

-

ตอบแทน

ใช้สอย

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนมีสื่อ และนวัตกรรม ครบทุกรายวิชา
2. นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านระบบ online ได้ทุรายวิชา

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- การประเมิน

- แบบประเมิน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบ online ได้ด้วยตัวเอง

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ก.พ. 2563

วัสดุ/
ครุภัณฑ์
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ลงชื่อ …………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
(
เพราะ……………………………………………………………………………………….……………………………………………
ลงชื่อ ……………..........………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา

) ควรปรับปรุง
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แบบเสนองาน/โครงการ โรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารวิชาการ

1. โครงการ นิเทศการจัดการเรียนรู้
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 3
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 11
สนองกลุยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่ 4,9
3. ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารวิชาการ
5. ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2564 – เมษายน 2564
6. หลักการและเหตุผล
เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา การ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วน เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุ ณภาพ
และเพื่อให้สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้เชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษา พุทธศักราช 2553 ข้อ 5 ให้สถานศึกษาดาเนินการประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การดาเนินการดังกล่าวจะประสบผลสาเร็จได้นั้น ครูถือเป็นปัจจัย สาคัญ เนื่องจากครู
เป็นผู้นาหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน และการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
เทคนิควิธีการของครูแต่ละคน โดยลักษณะที่แท้จริงของการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน และต้องการพัฒนาปรับปรุง
ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ ถึงแม้ว่าครูส่วนใหญ่จะมีความรู้ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้มานานแล้วก็ตาม แต่
สภาวะของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทาให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มามีส่วนเกี่ยวข้องกับคนในสัง คมโลก ดังนั้น ครูในฐานะที่เป็น ผู้พัฒนาคน จึงต้องพัฒนาตนเองให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อนาองค์ความรู้ไปจัดการเรียนรู้ให้ ก้าวหน้า และทันสมัยอยู่เสมอ
โรงเรียนสามพรานวิทยา ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูให้สามารถส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้บัง เกิดผลการเรียนรู้ในที่สุด ดัง นั้นจึง กาหนดนโยบาย คือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การ
พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาครู โดย
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียนด้วยวิธีการสังเกตการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้วยวิธีการสังเกตการจัดการเรียนรู้ของผู้นิเทศภายใน
โรงเรียน
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ครูโรงเรียนสามพรานวิทยาทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนละ 1 ครัง้
เชิงคุณภาพ
- ครูโรงเรียนสามพรานวิทยามีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
- ครูโรงเรียนสามพรานวิทยาตระหนักถึงประโยชน์ของการนิเทศการจัดการเรียนรู้ และนาผลการนิเทศมาปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้

79

9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินการ

1. ประชุม ปรึกษาหารือเตรียมการด้านต่าง ๆ ก่อนเปิดภาคเรียน

1-10 พ.ค. 64

2. ออกคาสั่งโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

11-30 พ.ค. 64

3. ดาเนินการนิเทศภายในกลุ่มสาระฯ

1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 63

4. สรุปผลการนิเทศรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา

1 ส.ค. – 31 ส.ค. 63

5. ประชุม ปรึกษาหารือ นาผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาในการ 1-10 ต.ค. 64
ดาเนินงานครั้งต่อไป
1 พ.ย. 63 – 31 ม.ค. 64
6. ดาเนินการนิเทศระหว่างกลุ่มสาระฯ
6. สรุปผลการนิเทศรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา

1 ก.พ. – 29 ก.พ. 64

7. สรุปการดาเนินงานของปีการศึกษา 2563

1 มี.ค. – 30 เม.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการงานนิเทศ
การจัดการเรียนรู้

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

กิจกรรม
พัฒนา

ประเภทการใช้เงิน
อื่น ๆ

รวม

ผู้เรียน
1.

2.

กิจกรรมนิเทศภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้
(ภาคเรียนที่ 1)
กิจกรรมนิเทศระหว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้
(ภาคเรียนที่ 2)
รวม
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตอบ
แทน

ใช้สอย

วัสดุ/
ครุภัณฑ์
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11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

สอบถาม

แบบสอบถาม

ครูโรงเรียนสามพรานวิทยาทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนละ 1 ครัง้
ครูโรงเรียนสามพรานวิทยามีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ครูโรงเรียนสามพรานวิทยาตระหนักในประโยชน์ของการนิเทศการจัดการเรียนรู้ และนา
ผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เข้มแข็ง
2. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ

ลงชื่อ............................................. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสาวชมชญา แก้วกาพร้า)
พฤษภาคม 2563

ลงชื่อ …………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
(
เพราะ……………………………………………………………………………………….……………………………………………

ลงชื่อ ……………..........………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา

) ควรปรับปรุง
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แผนงาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
1. ชื่องาน/โครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ. มาตรฐานที่
1/1-6, 2/1-4, 3/1-3
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
5, 6
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่
1, 2
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
4, 8, 9, 10
3. ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
5. ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน 2563– มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เป็นกลุ่มสาระที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
พื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนาความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิต การงานอาชีพ
มาใช้ประโยชน์ในการทางานอย่างมีความสร้างสรรค์และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพโดยยึดตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ ก ารงานอาชี พ มุ่ง พั ฒ นาผู้ เ รีย นแบบองค์ รวม เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นมีค วามรู้
ความสามารถ มีทักษะในการทางานและเป็นแนวทางในการแก้ ปัญหา ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. วัตถุประสงค์
จัดวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาและให้บริการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมอืน่ ๆ อย่างมีคุณภาพและ
เพียงพอ
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนที่เรียนวิชาการงานอาชีพมีวัสดุ-อุปกรณ์เพียงพอกับจานวนนักเรียน 1,200 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนจานวน 1,200 คน มีทักษะ ประสบการณ์จากการจัดการเรียนรู้และได้ฝึกปฏิบัติจริง และสามารถนา
ความรู้ ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ เพื่อให้ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 การสารวจวัสดุ-อุปกรณ์
2.2 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาช่างอุตสาหกรรม
2.3 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาเกษตร
2.4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาคหกรรม
2.5 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชางานประดิษฐ์
2.6 กิจรรมการจัดการเรียนรู้นกประดิษฐ์
2.7 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาธุรกิจ
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563

นางสาวพรทิพย์ ชลธี

ก.พ. 2563

ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ
น.ส.รจนา พันฮวบ
น.ส.นันทวัน ศรีกันทอง
น.ส.เยาวลักษณ์ สามบุญลือ,
น.ส.พนิดา เทียนเล็ก,
น.ส.มินตา วะตุประโส
นายสกล ตรีเดชา,
น.ส.พรทิพย์ ชลธี
นางสาวพรทิพย์ ชลธี

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564

ตลอดปีการศึกษา

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
อุดหนุน ระดม
กิจกรรม
อื่น ๆ
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
6,780
วิชาช่างอุตสาหกรรม
2 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 10,000
วิชาคหกรรม
3 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 22,330
วิชาเกษตร
4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 20,000
วิชางานประดิษฐ์
5 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 10,000
นกประดิษฐ์
6 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
300
วิชาธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น
69,410
-

ประเภทการใช้เงิน

รวม
6,780
10,000
22,330
20,000
10,000
300
69,410

ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภณ
ั ฑ์
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11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนจานวน 1,200 คน มีวัสดุ อุปกรณ์
เพื่อพัฒนาและให้บริการสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอน และกิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่าง
มีคุณภาพและเพียงพอ

วิธีการประเมิน
- การประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน จานวน 1,200 คน มีทักษะการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนาความรู้ความสามารถไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ เพื่อให้ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ลงชื่อ…………………………………. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสาวพรทิพย์ ชลธี)
ก.พ. 2563

ลงชื่อ………………………..…………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ ( ) ควรปรับปรุง
เพราะ…………………………………………………………………………………………….……………………………………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เงินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาช่างอุตสาหกรรม
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

รายการ
หลอดไฟ พร้อมขั้ว
สายไฟอ่อน 300 V
สายไฟแข็ง 300 V
ปืนยิงกาว
ไขควงเชคไฟ
บล็อคไฟ
สวิตซ์
เต้ารับ
บัลลาสต์
ฟิวส์
สายสัญญาณเสียง
แจ๊คไมค์
แจ๊คสเตอร์
เลื่อยฉลุ
ใบเลื่อยฉลุ
กาวแท่ง
ข้อต่อรังผึ้ง

จานวน
5 หลอด
10 เมตร
10 เมตร
2 อัน
5 อัน
5 กล่อง
8 อัน
5 อัน
5 อัน
2 กล่อง
10 เมตร
4 อัน
4 อัน
2 อัน
10 อัน
20 แท่ง
5 อัน
รวมทั้งสิ้น

ราคา/หน่วย
180
35
20
200
120
20
50
200
200
25
15
120
65
250
25
2
20

จานวนเงิน
900
350
200
400
600
100
400
1000
1000
50
150
480
260
500
250
40
100
6,780
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รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เงินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาคหกรรม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ
ผงฟู วนิลา เชอรี่แดงเชื่อม
น้าตาลทราย น้าตาลปี๊บ
แป้งสาลี แป้งข้าวจ้าว และแป้งข้าวเหนียว
เนยสด
น้ามันพืช
น้าปลา ซีอิ้วขาว และน้าส้มสายชู
ถั่วลิสง สาคู ผงวุ้น
กลิ่นปรุงแต่งอาหาร สีผสมอาหาร
ถ้วยพลาสติก ช้อน
หัวแก๊ส +ขาตั้งแก๊ส
นมสด

จานวน
3
14
18
5
10
11
8
4
9
1
5

ราคา/หน่วย
450
90
55
150
50
45
95
105
165
1,500
98
รวมเงิน

จานวนเงิน
1,350
1,260
990
750
500
495
760
420
1,485
1,500
490
10,000
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รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เงินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาเกษตร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายการ

จานวน
40
30
10
50
30
2
50
6
8
1
3
20
300
5
10
20
50
20
50
50
1

พืชจัดสวนถาด
ต้นไม้จัดสวนชื้น
ต้นไม้สวนแก้ว
ทรายสี
เมล็ดพืช
คบไม้ (จัดสวน/ตู้ปลา)
ดินปลูก
จอบผาน 7 นิ้ว
เสียมด้ามเหล็ก
สายยาง ขนาด 10 เมตร
คราดเหล็ก 8 ซี่
ถาดเพาะ 104 หลุม
ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฎาน
ต้นยูคา 3 เมตร
ต้นยูคา 2.5 เมตร
ต้นยูคา 2 เมตร
ต้นไม้ไผ่ 4.5 เมตร
ต้นไม้ไผ่ 5 เมตร
ตะปู
ลวด
อิฐบล็อก 20x40
คามุง
แสลนดา
รวมเงิน

ราคา/หน่วย
50
50
100
20
50
500
20
330
100
380
290
20
10
60
50
25
15
20
150
150
5
20
900

จานวนเงิน
2,000
1,500
2,000
1,000
1,500
1,000
1,000
1,980
800
380
870
400
3,000
300
500
500
750
400
150
150
250
1,000
900
22,330
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รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เงินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชางานประดิษฐ์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการ
ผ้าสีลายต่าง ๆ
กลีบดอกไม้กระดาษสา
เกสรดอดไม้
ผ้าใยบัว
ฟรอราเทป
กระดาษหลังรูปแบบหนา
ฟองน้าแผ่น
บุหงาแห้ง
ลูกไม้
ริปบิ้นผ้า
ดิ้นทอง
ผ้าโปร่ง
ก้านดอกไม้
กระดาษสาแบบหนา
ใบกุหลาบ

จานวน ราคา/หน่วย จานวนเงิน
28
100
2,800
10
135
1,350
5
175
875
32
65
2,080
6
350
2,100
31
105
3,255
5
160
800
3
500
1,500
5
300
1,500
7
105
735
5
101
505
5
150
750
2
250
500
20
25
500
6
125
750
รวมเงิน
20,000

รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เงินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นกประดิษฐ์
ลาดับที่
รายการ
จานวน ราคา/หน่วย จานวนเงิน
1
ไม้เนื้ออ่อน
11
100
1,100
2
กล่องกระจก
8
650
5,200
3
ดอกไม้ประดิษฐ์
11
200
2,200
4
ขนนก
3
500
1,500
รวมเงิน
10,000

รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เงินกิจกรรมวิชาธุรกิจ
ลาดับที่
รายการ
จานวน ราคา/หน่วย จานวนเงิน
1
กระดาษร้อยปอนด์
44 แผ่น
5
220
2
กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า
8 แผ่น
10
80
รวมเงิน
300
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แผนงาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
1. ชื่องาน/โครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ. มาตรฐานที่
1/1-6, 2/1-4, 3/1-3, 4/1
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
3, 4, 7
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่
1, 2, 3
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
2, 4, 9
3. ลักษณะโครงการ
(  ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการงานอาชีพ
5. ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน 2563 - มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาปัจจุบันได้เน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตัวเอง ในด้านค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา โรงเรียนจึงได้จัดโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ บริษัท ชีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) และศูนย์
การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก ซึ่งผู้เรียนในโครงการสามารถมีรายได้
ระหว่างเรียน และเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนดจะได้รับวุฒิการศึกษา คือวุฒิประกาศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) จากโรงเรียนสามพรานวิทยา และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการเลือกศึกษาต่อสายสามัญ และสายอาชีพในระดับที่
สูงขึ้น และเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากาลั งคน ให้มีคุณภาพ คุณธรรม ความรู้พื้นฐาน และทักษะด้าน
ธุรกิจ อย่างเปนระบบ
7. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดวัสดุ อุปกรณ์ ให้บริการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตรประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจ
ค้าปลีก
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. มีวัสดุอุปกรณ์สาหรับให้บริการและสนับสนุนเพียงพอและมีประสิทธิภาพสาหรับนักเรียน 55 คน
2. นักเรียนที่เรียนรู้หลักสูตรพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จานวน 55 คน เมื่อจกการศึกษาจะได้วุฒิ
ทางการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน จานวน 55 คน สามารถนาความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ เพื่อให้ดารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. นักเรียน จานวน 55 คน มีทักษะการปฏิบัติงานในร้านค้าธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 การสารวจวัสดุ-อุปกรณ์
2.2 การจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี
2.3 การฝึกทักษะการทางานในร้านธุรกิจค้าปลีก
3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน
และครู
4. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563

น.ส.พรทิพย์ ชลธี

ก.พ. 2563
ก.พ. 2563
พ.ค. 2563– มี.ค. 2564
พ.ค. 2563– มี.ค. 2564
พ.ค. 2563– มี.ค. 2564

น.ส.อิสรีย์ รัศมีพิมล
นายสกล ตรีเดชา
น.ส.พนิดา เทียนเล็ก
น.ส.พรทิพย์ ชลธี

ตลอดปีการศึกษา

นายสกล ตรีเดชา

10.รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
อุดหนุน
ระดม
กิจกรรม
ที่
กิจกรรม/รายการ
(รายหัว)

1 จัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
สาหรับจัดการเรียนรู้ และอื่นๆ
2 จัดกิจกรรมธุรกิจค้าปลีกสัมพันธ์
- ค่าวัสดุ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- ค่าวิทยากร
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
3 กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
- ค่าพาหนะ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- ค่าวัสดุ
- ค่าเข้าชมสถานที่
- ค่าที่พัก (ถ้ามี)
4 ค่าพาหนะส่วนตัวในการตรวจ

-

ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน

-

-

อื่น ๆ
90,000

รวม

ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภณ
ั ฑ์

90,000



(บริจาค)

-

-

-

18,000

18,000

(บริจาค)



-

-

-

110,000









110,000

(บริจาค)

-

-

-

เยี่ยมระหว่างนักเรียนฝึกงานใน
สถานประกอบการ

รวมทั้งสิ้น

ประเภทการใช้เงิน

2,000

2,000

(บริจาค)

-

-

-

220,000



220,000
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11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนร้อยละ 100 มีวัสดุ - อุปกรณ์
ให้บริการ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่างมีคุณภาพและ
เพียงพอ

วิธีการประเมิน
- การประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนจานวน 55 คน ได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนจานวน 55 คน จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)

ลงชื่อ…………………………………. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสาวพรทิพย์ ชลธี)
ก.พ. 2563

ลงชื่อ………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ…………………………………………………………………………………………….……………………………………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. ชื่องาน/โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่ 1/1-6
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 1
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1, 2,
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่ 4, 9, 10
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางวาสนา ป้องสกุลวงศ์ และบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5. ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
ด้วย พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ เพื่อสร้างตนให้เป็นคนดี
คนเก่ง และมีความสุข ครูจะต้องจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รู้จักกระบวนการคิดสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆ ช่วยสร้างความสนใจและความเข้าใจ ในบทเรียนมากยิ่งขึ้น จะทา
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้น
7. วัตถุประสงค์
1. พัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระภาษาไทย
2. พัฒนาห้องศูนย์และห้องสมุดกลุ่มสาระภาษาไทยให้มีความสมบูรณ์ นักเรียนสามารถใช้ศึกษาด้วยตนเองได้
3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ มีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ สื่ออุปกรณ์มีสภาพดีให้ครูได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ร้อยละ 80
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
2.2 ปรับปรุงห้องศูนย์และห้องเรียนภาษาไทย

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. 2563

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564

ผู้รบั ผิดชอบ
นางวาสนา ป้องสกุลวงศ์

นางวาสนา ป้องสกุลวงศ์
นางวาสนา ป้องสกุลวงศ์
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กิจกรรม/ขั้นตอน
2.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
2.4 ซ่อมบารุงวัสดุอุปกรณ์
2.5 ฝึกหัดนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันต่างๆ
และการจัดนิทรรศการ
2.6 จัดป้ายนิเทศและแหล่งเรียนรู้
2.7 จัดกิจกรรมสุนทรภู่
2.8 จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
2.9 กิจกรรมพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน
สื่อความ
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564

ผู้รบั ผิดชอบ

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564

นางวาสนา ป้องสกุลวงศ์
และครูภาษาไทยทุกท่าน

มิ.ย. 2563
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
ตลอดปีการศึกษา

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ )
เงินงบประมาณ
อุดหนุน
ระดม
กิจกรรม
ที่
กิจกรรม/รายการ
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนา
ผู้เรียน
1 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนและ 10,000
ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน
2 ซ่อมบารุงวัสดุอุปกรณ์
25,000
3 จัดป้ายนิเทศและแหล่งเรียนรู้
3,000
4 ฝึกหัดนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและ
2,000
จัดนิทรรศการกลุ่มสาระภาษาไทย
5 กิจกรรมวันสุนทรภู่
10,000
6 กิจกรรมพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียนสื่อความ
รวมทั้งสิ้น
50,000
-

นางวาสนา ป้องสกุลวงศ์

ประเภทการใช้เงิน
อื่นๆ

รวม

ตอบ ใช้สอย วัสดุ/
แทน

ครุภัณฑ์

-

10,000





-

25,000
3,000

-

2,000









-

10,000
-





-

50,000

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
1. มีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนใช้ประกอบการเรียนการสอน
ร้อยละ 80

วิธีการประเมิน
- ประเมินความพึงพอใจของครูและ
นักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน

93
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ครูอาจารย์มีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่างเพียงพอ

ลงชื่อ………………………. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางวาสนา ป้องสกุลวงศ์)
31 มีนาคม 2563
ลงชื่อ……………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา

94
รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เงินกิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
ลาดับที่
1
2

รายการ
หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์อิงค์เจ็ท
หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์

จานวน
4 ชุด
3 ชุด

ราคา/หน่วย
1,000
2,000
รวมเงิน

จานวนเงิน
4,000
6,000
10,000

รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เงินตามกิจกรรมซ่อมบารุงวัสดุอปุ กรณ์
ลาดับที่
1
2

รายการ
ซ่อมบารุงเครื่องโปรเจคเตอร์
ซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์

จานวน
5 เครื่อง
8 เครื่อง

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

จานวนเงิน
10,000
15,000
25,000

รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เงินตามกิจกรรม จัดป้ายนิเทศและแหล่งเรียนรู้
ลาดับที่
1
2

รายการ
ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นใหญ่และแผ่นเล็ก
อุปกรณ์ตกแต่งบอร์ด

จานวน
-

ราคา/หน่วย
รวมเงิน

จานวนเงิน
5,000
5,000
10,000

ราคา/หน่วย
รวมเงิน

จานวนเงิน
3,000
1,000
1,000
5,000

รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เงินตามกิจกรรมสุนทรภู่
ลาดับที่
1
2
3

รายการ
กิจกรรมการแข่งขัน/เกม
อุปกรณ์ตกแต่งป้ายนิเทศ
ภาพประกอบสาหรับจัดนิทรรศการ/แข่งขัน

จานวน
-
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. ชื่องาน/โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6 , 2/1-4 , 3/1-3
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1,2
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
4 , 9 , 10
3. ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่
( √ ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเอมอร ชูทัน และบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5. ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นประสิทธิผลของผู้เรียนจาเป็นต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ
และทักษะที่หลากหลาย ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในด้านการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
เพื่อขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ
2. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้
4. เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนภาษา
5. เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระอืน่ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา และเปิดโลกทัศน์ของตน
6. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. มีการจัดป้ายนิเทศและปรับปรุงป้ายนิเทศภาษาอังกฤษในโรงเรียน
2. นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ร้อยละ 80
3. นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาวันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50
4. ห้องเรียนทุกห้องมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในสภาพที่ใช้การได้
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรม ตลอดจนมีความสนใจในภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น
2. นักเรียนมีทัศนคติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น
3. นักเรียนศึกษาค้นคว้าในแหล่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
4. นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูดสื่อสารได้ดีขึ้น
5. นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเชื่อมโยงความรู้กับกลุม่ สาระการเรียนรู้อื่นและขยายโลกทัศน์ของตน
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9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 กิจกรรมภาษาอังกฤษ Speak out
2.2 กิจกรรม Chinese on air
2.3 จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ
2.4 กิจกรรมแข่งขันความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ / จีน / ญี่ปุ่น
2.5 กิจกรรมซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อ
เทคโนโลยีและเครื่องปรับอากาศ
2.6 กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระ
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

7 ม.ค. 63
9 ม.ค. 62

นางสาวเอมอร ชูทัน

มิ.ย.2563 - ก.พ.2564
มิ.ย.2563 - ก.พ.2564
มิ.ย.2563 และ พ.ย..
2563
1-15 ก.ค. 2563
ตลอดปีการศึกษา
16-30 พ.ค.63
ตลอดปีการศึกษา

Mr. Sunny Ezeugo Onyeka
นางสาวสุภาลักษณ์ นางสาวธิดาวัลย์
นางสาวเพ็ญรุ่ง เรียงจารุสมบูรณ์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวเพ็ญรุ่ง เรียงจารุสมบูรณ์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวเอมอร ชูทัน

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่
กิจกรรม/รายการ
เงินงบประมาณ
อุดหนุน ระดม
กิจกรรม อื่นๆ
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
1 กิจกรรมภาษาอังกฤษ Speak out
1,000
2
3
4

รวม

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์

1,000

-

-

√

กิจกรรม Chinese on air
จัดจ้างล้างเครื่องปรับ อากาศ 5 เครื่อง
5,000
กิจกรรมแข่งขันความสามารถทางด้าน
2,000
ภาษาอังกฤษ / จีน / ญี่ปุ่น
กิจกรรมซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อ
20,000
เทคโนโลยีและเครื่องปรับอากาศ

-

-

-

5,000

-

√

-

-

-

-

2,000

-

-

√

-

-

-

20,000

-

√

-

6

จัดซื้อพัดลมระบายอากาศห้อง 327

2,000

-

-

-

2,000

-

-

√

7

ชุดลาโพงแบบติดตั้งในห้องเรียน พร้อม
ไมค์สาย ห้อง 322,324, 325 326 และ
328
การจัดทารูปเล่มหลักสูตรฉบับปรับปรุง
ปี 2563
รวมทั้งสิ้น

20,000

-

-

-

20,000

-

-

√

2,000

-

-

-

2,000

-

√

-

5

8

52,000

52,000
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11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบ่งชี้
1. นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศมากขึ้น

วิธีการประเมิน
- นักเรียนทาแบบประเมินกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
2. นักเรียนมีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
3. นักเรียนสนใจภาษาต่างประเทศและกล้าแสดงออกมากขึ้น
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภาษาต่างประเทศดีขึ้น
5. นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้

ลงชื่อ

ผู้เสนองาน / โครงการ
(นางสาวเอมอร ชูทัน)
9 มกราคม 2563

ลงชื่อ………………….......……………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน )
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ ...........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .....................................................
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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รายละเอียดการใช้เงินตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลาดับที่
รายการ
1
สื่อประกอบกิจกรรมภาษาอังกฤษ Speak out

จานวน
50 อัน

2

จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ 2 ครัง้ ต่อปี

5 เครื่อง

3

กิจกรรมแข่งขันความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ / จีน / ญี่ปุ่น
- วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน เช่น crossword
หนังสือคู่มือการเล่น crossword

2 รายการ

กิจกรรมซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อเทคโนโลยีและ
เครื่องปรับอากาศ
1. ซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ซ่อมบารุงเครื่องโปรเจคเตอร์
3. ซ่อมบารุงเครื่องปริ้นเตอร์
4. จัดซื้อหมึกพิมพ์สี HP 703
5. จัดซื้อหมึกพิมพ์ดา HP 703
6. จัดซื้อหมึกพิมพ์สี HP 678
7. จัดซื้อหมึกพิมพ์ดา HP 678

2 เครื่อง
7 เครื่อง
2 เครื่อง
10 กล่อง
10 กล่อง
10 กล่อง
10 กล่อง

4

5

จัดซื้อและติดตั้งพัดลมระบายอากาศห้อง 327

2 ตัว

6

ชุดลาโพงแบบติดตั้งในห้องเรียน พร้อมไมค์สาย ห้อง 322,324
325, 326 และ 328
การพิมพ์และเข้าเล่มหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2563
รวมเงิน

4 ชุด

7

4 เล่ม

ราคา/หน่วย จานวนเงิน
20
1,000
รวม
1,000
1,000
5,000
รวม
5,000

1,000
รวม

350
350
350
350
รวม
1,000
รวม
4,000
รวม
500
รวม

2,000
2,000

2,000
2,000
2,000
3,500
3,500
3,500
3,500
20,000
2,000
2,000
20,000
20,000
2,000
2,000
52,000
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. ชื่องาน/โครงการ เสริมความรู้สู่อาเซียน
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6 , 3/1-3
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
8 , 9, 10
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่ 4
3. ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่
( √ ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเอมอร ชูทัน และบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5. ระยะเวลาดาเนินการ กรกฎาคม 2563 – สิงหาคม 2563
6. หลักการและเหตุผล
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN ( Association of South East Asian Nations )
กาลังเป็นที่สนใจของพลโลก การที่ประเทศไทยมีบทบาทสาคัญเพราะเป็นผู้ก่อตั้ง ASEAN ทาให้มีความจาเป็นที่นักเรียน
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องของ ASEAN สามารถติดต่อสื่อสารกับประเทศ
ที่เป็นสมาชิก ASEAN ได้ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงจัดกิจกรรมเสริมความรูส้ ู่อาเซียน เพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพในการติดต่อสื่อสาร นักเรียนมีความเข้าใจความสาคัญและจุดมุ่งหมายของ ASEAN อย่างถูกต้อง
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับ ASEAN
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอาเซียนในการสื่อสาร
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการเสริมความรู้เกี่ยวกับภาษาอาเซียน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนใช้คาศัพท์และประโยคง่ายๆเป็นภาษาอาเซียนได้ร้อยละ 80
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7 ม.ค. 2563
นางสาวเอมอร ชูทัน
1.2 เขียนโครงการเสนอ
9 ม.ค. 2563
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ
1-15 ก.ค 2563
ครูกลุ่มสาระทุกคน
2.2 กิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน
8 ส.ค. 2563
ครูกลุ่มสาระทุกคน
2.3 กิจกรรมแข่งขันเกมอาเซียน
8 ส.ค. 2563
ครูกลุ่มสาระทุกคน
3. ติดตามและประเมินผล

10 ส.ค. 2563

นางสาวเอมอร ชูทัน
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10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่
กิจกรรม/รายการ
เงินงบประมาณ
อุดหนุน ระดม
กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
1 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
เป็นภาษาอังกฤษ
2 กิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน
2,000
3 กิจกรรมแข่งขันเกมอาเซียน
1,000
รวมทั้งสิ้น

3,000

-

-

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์
-

อื่นๆ

รวม

-

-

-

2,000
1,000

-

-

√
√

-

3,000

-

-

-

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบ่งชี้
1. นักเรียนสามารถบอกคาศัพท์ภาษาอาเซียน
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาเซียน

วิธีการประเมิน
- นักเรียนทาแบบประเมินกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ASEAN
2. นักเรียนบอกคาศัพท์เกี่ยวกับชีวิตประจาวันเป็นภาษาอาเซียนได้
3. นักเรียนพูดประโยคง่ายๆเป็นภาษาอาเซียนได้
ลงชื่อ

ผู้เสนองาน / โครงการ
(นางสาวเอมอร ชูทัน)
9 มกราคม 2563

ลงชื่อ ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน )
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ ...........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .....................................................
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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รายละเอียดการใช้เงินตามโครงการเสริมความรู้สู่อาเซียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลาดับที่
รายการ
1
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ
2
กิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน
- อุปกรณ์การแสดง
3

กิจกรรมแข่งขันเกมอาเซียน
- เกมอาเซียน
รวมเงิน

จานวน
-

ราคา/หน่วย จานวนเงิน
-

10 ชุด

200

2,000

4 ชุด

250

1,000
3,000
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. ชื่องาน/โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1,2
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
4 , 10
3. ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่
( √ ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเอมอร ชูทัน และบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5. ระยะเวลาดาเนินการ ธันวาคม 2563
6. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพในการใช้ภาษาของผู้เรียนเป็นสิ่งจาเป็น โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะที่
หลากหลาย ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อให้นักเรียนนาประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ รวมทั้งเป็นการสร้าง
เสริมความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาของนักเรียน
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ
2. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ
3. เพื่อฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนภาษา
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระอืน่ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ของตน
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกระดับชั้น
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรม ตลอดจนมีความสนใจในภาษาต่าง
ประเทศเพิ่มขึ้น
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7 ม.ค. 2563
นางสาวเอมอร ชูทัน
1.2 เขียนโครงการเสนอ
9 ม.ค. 2563
2. ขั้นดาเนินการ
กิจกรรมวันคริสต์มาส
2.1 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
20 พ.ย. 63
นางสาวเอมอร ชูทัน
2.2 เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม
1-24 ธ.ค. 63
ครูกลุ่มสาระทุกคน
2.3 ดาเนินงาน
25 ธ.ค. 63
ครูกลุ่มสาระทุกคน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ตลอดปีการศึกษา
ครูกลุ่มสาระทุกคน
3. ติดตามและประเมินผล
26 ธ.ค. 2563
นางสาวเอมอร ชูทัน
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10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่
กิจกรรม/รายการ
เงินงบประมาณ
อุดหนุน
ระดม
กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนา
ผู้เรียน
1 กิจกรรมวันคริสต์มาส
5,000
2 กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้
รวมทั้งสิ้น
5,000
-

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้สอย วัสดุ/
แทน
ครุภัณฑ์

อื่นๆ

รวม

-

5,000
-

-

-

√
-

-

5,000

-

-

-

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบ่งชี้
1. นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศมากขึ้น

วิธีการประเมิน
- นักเรียนทาแบบประเมินกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนสนใจภาษาต่างประเทศและกล้าแสดงออกมากขึ้น
2. นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้
ลงชื่อ

ผู้เสนองาน / โครงการ
(นางสาวเอมอร ชูทัน)
9 มกราคม 2563

ลงชื่อ ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน )
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ ...........................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ. มาตรฐานที่
1/1-6, 2/1-4, 3/1-3
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่
1, 2
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
4, 9, 10
3. ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางคุณัญญา ตนะทิพย์ และบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ครูจะต้องจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รู้จักกระบวนการคิดสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ปรับปรุง พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้เ พียงพอและ
มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน เพื่อช่วยสร้างความสนใจและความเข้าใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น
3. เพื่อพัฒนาห้องเรียน Smart Math ให้มีความพร้อมในการศึกษาเรียนรู้
4. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. มีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 80
2. มีการจัดป้ายนิเทศและปรับปรุงป้ายนิเทศในทุกห้องเรียน
เชิงคุณภาพ
1. สื่ออุปกรณ์มีสภาพดีให้ครูได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนมีเจตคติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้น
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9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
2.2 ติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ห้อง 232 และ
234
2.3 ซ่อมบารุงวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.4 พัฒนาห้องเรียน Smart Math
2.5 กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธี
การเรียนรู้แบบ Active Learning , MI
และ PLC
2.6 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
2.7 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
2.8 กิจกรรมเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์
2.9 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563

นางคุณัญญา ตนะทิพย์

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
ตลอดปีการศึกษา

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางคุณัญญา ตนะทิพย์
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10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

ที่

1
2

3

4
5

6
7
8

9

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
ประเภทการใช้เงิน
กิจกรรม
ตอบ ใช้
วัสดุ/
รวม
อุดหนุน
ระดม
พัฒนา อื่นๆ
แทน สอบ ครุภัณฑ์
(รายหัว) ทรัพยากร
ผู้เรียน
15,000
15,000


จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
ติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์
10,000
ห้อง 232 และ 234
ซ่อมบารุงวัสดุ อุปกรณ์
และสื่อเทคโนโลยี กลุ่ม
7,000
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
พัฒนาห้องเรียน Smart
Math
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการเรียนรู้แบบ
5,000
Active Learning , MI
และ PLC
กิจกรรมแข่งขันทักษะ
5,000
ทางคณิตศาสตร์
ศึกษาดูงานการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
10,000
ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมเข้าร่วมโครงการ
ทดสอบความรู้
ความสามารถทาง
3,000
คณิตศาสตร์
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
รวมทั้งสิ้น
55,000

-

-

-

10,000

-

-

-

7,000



-

-

-

-



-

-

-

5,000



-

-

-

5,000



-

-

-

10,000



-

-

-

3,000



-

-

-

55,000
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11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
มีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนใช้ประกอบ
การเรียนการสอนร้อยละ 80

วิธีการประเมิน
- ประเมินความพึงพอใจของ
ครูและนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูผู้สอนมีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

ลงชื่อ …………………………….…..……. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางคุณัญญา ตนะทิพย์)
15 ม.ค. 2563

ลงชื่อ ……………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายสาเภา ปู่เพี้ยน )
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นกลุ่มที่สังกัด
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ ……………………………………………………………………………………………………….……………………..................

ลงชื่อ ………………………………………………………….
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. ชื่องาน/โครงการ คณิตศาสตร์ ศาสตร์สู่ ASEAN (อาเซียน)
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ. มาตรฐานที่
1/1-6, 2/1-4, 3/1-3
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่
1, 2, 4
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
4, 9, 10
3. ลักษณะโครงการ
(  ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางคุณัญญา ตนะทิพย์ และบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียน ได้ตระหนักถึงบทบาทและภารกิจสาคัญในการเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับอาเซียน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนในเวทีโลก โดยเฉพาะการใช้กลไกความร่วมมือ
ด้านการศึกษานาพาอาเซียนสู่การเป็นประชาคมที่มีความมั่นคง โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ ทั้ง 3 เสาหลัก
ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน และสามารถนาความรู้
ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ ASEAN
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับอาเซียนไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน
เชิงคุณภาพ
2. นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินการเข้าร่วมกิจกกรมการส่งเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับอาเซียน
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9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 จัดนิทรรศการ “คณิตศาสตร์ ศาสตร์สู่
ASEAN (อาเซียน)”
2.2 กิจกรรมแข่งขันเกมคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ
อาเซียน
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563

นางคุณัญญา ตนะทิพย์

8 ส.ค. 2563

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

8 ส.ค. 2563

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ตลอดปีการศึกษา

นางคุณัญญา ตนะทิพย์

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
กิจกรรม
อุดหนุน
ระดม
พัฒนา อื่นๆ
(รายหัว) ทรัพยากร
ผู้เรียน

1 จัดนิทรรศการ“คณิตศาสตร์
ศาสตร์สู่ ASEAN (อาเซียน)”
2 กิจกรรมแข่งขันเกม
คณิตศาสตร์เกี่ยวกับอาเซียน
รวมทั้งสิ้น
11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินการ
เข้าร่วมกิจกกรมการส่งเสริมความรู้
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

-

-

-

-

-

-

วิธีการประเมิน
- ประเมินความพึงพอใจของ
ครูและนักเรียน

รวม

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้
วัสดุ/
แทน สอบ ครุภัณฑ์

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ASEAN
2. นักเรียนสามารถนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

ลงชื่อ …………………………….…..……. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางคุณัญญา ตนะทิพย์)
15 ม.ค. 2563

ลงชื่อ ………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นกลุ่มที่สังกัด
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ ……………………………………………………………………………………………………….………………………………….....

ลงชื่อ ……………………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้วิทยากรท้องถิ่น
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ. มาตรฐานที่
1/1-6, 2/1-4, 3/1-3
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่
1, 2
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
4, 9, 10
3. ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางคุณัญญา ตนะทิพย์ และบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพและ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงมีความสาคัญยิ่ง นอกจากเน้นความรู้ แล้วยัง
ต้องเน้นกระบวนการในการเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ด้วย ซึ่งรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนในทศตวรรษที่ 21 นั้นมุ่งเน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่
เป็นประสบการณ์ตรงของนักเรียน ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต ศาสตร์จึงได้จัดโครงการพัฒนาการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้วิทยากรท้องถิ่นขึ้นเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนที่ช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีประสบการณ์
โดยตรง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนได้มาตรฐานคุณภาพทางการศึกษา
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น ได้ทั่วถึง
3. เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 240 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะชีวิตที่สูงขึ้น
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9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ตอบรับการเข้าร่วมโครงการร้อยพลัง
การศึกษา ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์
2.2 ทาข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับ
มูลนิธิฯ
2.3 ประชุม/สัมมนา รับมอบ/ ส่งตัว วิทยากร
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค. 2563

นางคุณัญญา ตนะทิพย์

ม.ค. และ ก.พ. 2563

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ก.พ. 2563 – มี.ค. 2563

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ก.พ. 2563 – มี.ค. 2563
ตลอดปีการศึกษา

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางคุณัญญา ตนะทิพย์

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ))
เงินงบประมาณ
กิจกรรม
ที่ กิจกรรม/รายการ อุดหนุน
รวม
ระดม
พัฒนา
อื่นๆ
(รายหัว) ทรัพยากร
ผู้เรียน
1 ค่าตอบแทนวิทยากร
คนละ 1,500 บาท
18,000
(เงินสวัสดิการ) 18,000
ต่อ เดือน รวมเวลา
12 เดือน
รวมทั้งสิ้น
18,000

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้
วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์
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11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา - ใช้คะแนนสอบ และการเข้า
คณิตศาสตร์
ร่วมกิจกรรม
- ความพึงพอใจของนักเรียน
2. เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนของ
- ใช้การสังเกต บันทึกการเข้า
นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น ได้ทั่วถึง
สอนของครู

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึกคะแนนและ
ผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบบันทึกการสังเกต
- แบบบันทึกการเข้าสอน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์

ลงชื่อ …………………………….…..……. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางคุณัญญา ตนะทิพย์)
15 ม.ค. 2563

ลงชื่อ ………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายสาเภา ปู่เพี้ยน )
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นกลุ่มที่สังกัด
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ ……………………………………………………………………………………………………….……………………..................

ลงชื่อ ………………………………………………………….
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ชื่องาน/โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6, 2/1-4
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
8
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 2
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
4, 9
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางสมควร หมั่นดี
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนนอกจากเน้นความรู้แล้ว ยังต้องเน้ นกระบวนการในการเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริม
คุณธรรมและจริย ธรรมควบคู่ด้วย ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนในศตวรรษที่ 21 นั้นต้องเน้นกระบวนการแก้ปัญ หาในการเรียนรู้
การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมต่างๆหลายรูปแบบ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จึงได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา พัฒนา และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มสาระกาหนดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขันงานวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ
2. เพื่อจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
3. เพื่อจัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
4. เพื่อฝึกนักเรียนทาโครงงานวิทยาศาสตร์และจัดแสดงโครงงานทางวิทยาศาสตร์
5. เพื่อจัดค่ายวิทยาศาสตร์
6. เพื่อส่งเสริมครูทางานวิจัยในชั้นเรียน
7. เพื่อส่งเสริมให้ครูได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ
8. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนให้สูงขึ้น
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. เตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน ชั้น ม.ต้น จานวน 30 คน ชั้น ม.ปลาย จานวน 30 คน
2. จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ครบทุกสาระวิชา ตามแผนการเรียนวิทยาศาสตร์
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 500 คน
4. นักเรียนระดับชั้น ม.2 จานวน 3 ห้องเรียน จัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์
5. เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ 1 ครั้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 100 คน
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6. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ มีงานวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง
7. ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในรายวิชาที่สอน อย่างน้อยคนละ 2 เรื่อง
8. จัดสอนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดปีการศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น
2. นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
3. นักเรียนมีทักษะชีวิต คุณธรรมจริยธรรม ตามหลักค่านิยม
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
5. ครูผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยสร้างสื่อและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการจัดกิจกรรม
2.1 กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ
2.2 จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์
2.3 แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
2.4 กิจกรรมฝึกนักเรียนทาโครงงานวิทยาศาสตร์
2.5 ค่ายวิทยาศาสตร์
2.6 กิจกรรมงานวิจัยในชั้นเรียน
2.7 ผลิตสื่อการเรียนการสอน
2.8 การสอนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ม.ค. 2563

นางสมควร หมั่นดี

พ.ค. 2563 และ มี.ค. 2564
ส.ค. 2563
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ต.ค. 63
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

นางสาวทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์
นางสาวลดาวัลย์ รุ่งเรือง
นางสาวอรอนงค์ แคนจา
นางสาวทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์
นางสาวดวงพร เขียวพระอินทร์
นางสาวพิสมัย เจริญลอย
นายบรรลือฤทธิ์ พูนศรี
นางสาวธมลวรรณ รุ่งวิภูษณะ

ตลอดปีการศึกษา

นางสาวภัทรวรรณ ตุ้มประชา
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10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

อุดหนุน
(รายหัว)
4,000
4,000

1. กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ
2. จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์
3. การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
2,500
ในโรงเรียน
4. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
5. กิจกรรมฝึกนักเรียนทาโครงงาน
3,000
วิทยาศาสตร์
6. กิจกรรมงานวิจัยในชั้นเรียน
7. การผลิตสื่อการเรียนการสอน
2,000
8. การสอนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รวม 15,500

เงินงบประมาณ
ระดม
กิจกรรม
ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
-

ประเภทการใช้เงิน
รวม

อื่นๆ

ตอบ
แทน

-

4,000
4,000

-

2,500

ใช้ วัสดุ/
สอย ครุภัณฑ์

4. จานวนโครงงานและคุณภาพของโครงงานที่
นักเรียนจัดทา
5. จานวนนักเรียนที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์

5. จานวนงานวิจัยในชั้นเรียน
6. จานวนสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้น
7. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น





-

-

-

-

-

-

3,000



-

-

-

2,000



-

-

15,500

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและรางวัล
ที่ได้รับ
2. การจัดนิทรรศการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
3. จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์




วิธีการประเมิน
- นับจานวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมและรางวัลที่ได้รับ
- นักเรียนและครูร่วมกันประเมิน
- บันทึกจานวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมและครูที่จัดกิจกรรม
- ตั้งคณะกรรมการประเมินการ
จัดทาโครงงาน
- นับจานวนนักเรียนที่เข้าค่าย
และการทาแบบประเมิน
- นับจานวนงานวิจัยในชั้นเรียนที่
ครูส่ง
- บันทึกการจัดทาสื่อที่ผลิตขึ้น
- นักเรียนและครูร่วมกันประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
- แบบประเมินการจัดนิทรรศการ
ทางวิทยาศาสตร์
- แบบบันทึกและแบบประเมิน
การจัดกิจกรรม
- แบบประเมินกิจกรรมโครงงาน
- แบบบันทึกนักเรียนที่เข้าค่าย
และแบบประเมินความพึง
พอใจ
- แบบบันทึกการส่งงานวิจัยในชั้น
เรียน
- แบบบันทึกการส่งสื่อขึ้นเว็บไซต์
- แบบประเมินการจัดสอน
เพิ่มเติมและผลการประเมิน
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีกระบวนการในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อเข้า
ร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการได้
2. นักเรียนแผนวิทย์ – คณิต สามารถจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ในวันวิทยาศาสตร์ได้
3. นักเรียนมีโอกาสได้แสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์โดยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพได้
5. นักเรียนมีเจตคติที่ดีและชอบกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น
6. นักเรียนมีทักษะชีวิต คุณธรรมจริยธรรม ตามหลักค่านิยมมากขึ้น
7. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าเดิม
8. ครูแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือได้
9. ครูสามารถผลิตสื่อด้วยตนเองเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
( นางสมควร หมั่นดี )
20 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ………………….......………………ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายสาเภา ปู่เพี้ยน )
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ชื่องาน/โครงการ
การจัดซื้ออุปกรณ์ สารเคมี สื่อการเรียนการสอน และปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6, 2/1-4, 3/1-3
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
8
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 2, 3
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
4, 9, 10
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางสมควร หมั่นดี
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้เรี ยนมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนจะต้องใช้อุปกรณ์สารเคมี ในสาขาวิชาต่างๆอย่างครบถ้วนพร้อมกับมีสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้
อย่างหลากหลายเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการปรับปรุงห้องปฏิบัติ เพื่อให้มีความ
พร้อมในการใช้จัดการเรียนการสอน ทางกลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงได้เสนองานซื้ออุปกรณ์ สารเคมี สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ และ
การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้สาหรับจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา 2563 และการปรับปรุง
ห้องปฏิบตั ิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อจัดซื้อสื่อประกอบการเรียนและการสอน
3. เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 26 ห้องเรียน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 15 ห้องเรียน
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีอุปกรณ์ สารเคมี สื่อการเรียนและห้องปฏิบัติการ ใช้อย่างเพียงพอ
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9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 สารวจความต้องการการใช้สารเคมี อุปกรณ์ สื่อใน
กิจกรรมการเรียนการสอนและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
2.2 จัดซื้อสารเคมี อุปกรณ์และสื่อการเรียน
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ม.ค. 2563

นางสมควร หมั่นดี

พ.ค. และ พ.ย. 2563

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ทุกท่าน
นายพงศกร รอดจินดา
นายพงศกร รอดจินดา

พ.ค. และ พ.ย. 2563
ตลอดปีการศึกษา

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่
1
2

3

4

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
ประเภทการใช้เงิน
รวม ตอบ ใช้ วัสดุ/
อุดหนุน
ระดม กิจกรรม
อื่นๆ
แทน สอย ครุภัณฑ์
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
20,000
- 20,000


อุปกรณ์และสารเคมี
สื่อการเรียนการสอน
- เครื่องชั่งสารดิจิทัล 1 เครื่อง
20,000
- ชุดระบบเสียงพร้อมลาโพง
9,000
เคลื่อนที่ จานวน 3 เครื่อง
- เครื่องปริ้นเตอร์แบบแท้งสี 1
4,000
เครื่อง
ปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ าร
- ระบบเสียงในห้องเรียน 2 ห้อง 12,000
- ติดบอดร์อะลูมิเนียมหน้า
6,000
ห้องเรียน
ซ่อมบารุง / ล้างเครื่องปรับอากาศ
900
รวมทั้งสิ้น
71,900

-

-

20,000
9,000




4,000



12,000
6,000



900
- 71,900



11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. ปริมาณอุปกรณ์และสารเคมีที่มีใช้อย่างเพียงพอ - ใช้การสังเกต บันทึกและ
ประเมินความพึงพอใจของครู
2. การมีสื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- การประเมินการใช้สื่อ
3. ห้องปฏิบัติการพร้อมใช้
- การสารวจ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึกอุปกรณ์และสารเคมี
และแบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบประเมินการใช้สื่อการเรียน
- แบบสารวจห้องปฏิบัติการ
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
( นางสมควร หมั่นดี )
20 ก.พ. 2563
ลงชื่อ………………….......………………ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายสาเภา ปู่เพี้ยน )
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………………
ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ )
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ชื่องาน/โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้วิทยากรท้องถิ่น
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6, 2/1-4
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
8
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 2
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
4, 9
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางสมควร หมั่นดี
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – กันยายน 2563
6. หลักการและเหตุผล
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงมีความสาคัญยิ่ง นอกจากเน้นความรู้แล้ว ยังต้องเน้นกระบวนการในการเรียนรู้ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ด้วย ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนในศตวรรษที่ 21 นั้นมุ่งเน้นทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่เป็นประสบการตรงของนักเรียนและสามารถนาไปใช้เพื่อแก้ปัญหานั้นได้ ดังนั้นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิทยากรท้องถิ่นขึ้นเพื่อให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายที่มุ่งเน้นให้
นักเรียนได้มีประสบการณ์โดยตรง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้น ม. ต้น ได้ทั่วถึง
3. เพื่อปรับเปลี่ยนแนวการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 240 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เชิงคุณภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะชีวิตที่สูงขึ้น
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ตอบรับการเข้าร่วมโครงการร้อยพลังการศึกษา
ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ม.ค. 2563

นางสมควร หมั่นดี

ม.ค. และ ก.พ. 2563

ฝ่ายวิชาการ
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2.2 ทาข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับมูลนิธิ ฯ
2.3 ประชุม / สัมมนา รับมอบ / ส่งตัว วิทยากร
3. ติดตามและประเมินผล

ก.พ. และ มี.ค. 2563
ก.พ. และ มี.ค. 2563
ตลอดปีการศึกษา

โรงเรียนสามพรานวิทยา
นางสมควร หมั่นดี
นางสมควร หมั่นดี

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

อุดหนุน
(รายหัว)

1 ค่าตอบแทนวิทยากร
จานวน 1 คน รวม 1550 บาท
ต่อเดือน รวมเวลา 6 เดือน
รวมทั้งสิ้น

-

เงินงบประมาณ
ระดม
กิจกรรม
ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
-

-

ประเภทการใช้เงิน
รวม

อื่นๆ
9,300

ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภณ
ั ฑ์

9,300 

(เงินสวัสดิการ)

-

-

-

-

9,300

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
ระดับชั้น ม. ต้น ได้ทั่วถึง

วิธีการประเมิน
- ใช้คะแนนสอบ และการเข้า
ร่วมกิจกรรม
- ความพึงพอใจของนักเรียน
- ใช้การสังเกต บันทึกการเข้า
สอนของครู

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึกคะแนนและ
ผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบบันทึกการสังเกต
- แบบบันทึกการเข้าสอน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
( นางสมควร หมั่นดี )
20 ก.พ. 2563
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ลงชื่อ………………….......………………ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายสาเภา ปู่เพี้ยน )
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………………
ลงชื่อ…………………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ )
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ชื่องาน/โครงการ

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม เพื่อเอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ. มาตรฐานที่
1/1-6, 2/1-4
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
8
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่
1, 2
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
4, 9
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสมควร หมั่นดี
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 - มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4 กล่าวไว้ว่า
“การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้ บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชี วิต หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 (4) จัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ ประเภทต่าง ๆ มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดาเนิน
งานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ
สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่าง
พอเพียง และมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจึงมีความตระหนักถึงความสาคัญด้านการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ จัดการเรียนเรียนรู้
โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ –อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
โรงเรียนสามพรานวิทยายังมีแหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน โรงเรียนจึ งได้จัดทาโครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม เพื่อเอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
ให้สูงขึ้น
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7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทาเป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน บริเวณอาคาร 2
2. เพื่อให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ
3. เพื่อสร้างเสริมความคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตร
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 26 ห้องเรียน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 17 ห้องเรียน
2) มีการปรับปรุงพัฒนาพืน้ ที่เพื่อจัดทาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน บริเวณหน้าและหลังอาคาร 2
เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้ออานวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ นักเรียนและครูมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
2) นักเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีการพัฒนาการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.2 สารวจพื้นที่และแหล่งเรียนรู้บริเวณโรงเรียน
1.3 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
2.2 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้
บริเวณหน้าและหลังอาคาร 2
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
นางสมควร หมั่นดี
นายพงศกร รอดจินดา
นายบรรลือฤทธิ์ พูนศรี

ม.ค. 2563

พ.ค. – มิ.ย. 2563
ก.ค.2563 - ก.พ. 2564

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ทุกท่าน

ตลอดปีการศึกษา

นางสาวธมลวรรณ รุ่งวิภูษณะ

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ บริเวณอาคาร 2
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
อุดหนุน
ระดม
กิจกรรม
อื่นๆ
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
12,600
12,600

-

-

-

ประเภทการใช้เงิน
รวม
12,600
12,600

ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภณ
ั ฑ์
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11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์บริเวณอาคาร 2

วิธีการประเมิน
- กากับ นิเทศ ติดตาม
- รายงานการดาเนินงาน
โครงการ

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. แบบประเมินสมรรถนะของ
ผู้เรียน 5 ประการ
3. บันทึกผลการประเมิน
4. หลักฐานหรือร่องรอย

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนสามพรานวิทยามีแหล่งเรียนรู้ สภาพบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้ปกครองยอมรับศรัทธา มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ
2. ผู้ เรียนได้รับ การพั ฒนาคุ ณลักษณะอัน พึง ประสงค์ 8 ประการตามหลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 อย่างเต็มศักยภาพ
3. ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่าและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
( นางสมควร หมั่นดี )
20 ก.พ. 2563

ลงชื่อ………………….......………………ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายสาเภา ปู่เพี้ยน )
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………………
ลงชื่อ…………………………………………….
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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รายละเอียดการซื้อวัสดุอุปกรณ์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
ปูนซีเมนต์
อิฐบล็อก
ทราย
ดินร่วน
พืชสมุนไพร
พืชผัก
หินประดับ
ปุ๋ยคอก
กระถางต้นไม้

จานวน
10 ถุง
80 ก้อน
1 คิว
100 ถุง
50 ต้น
50 ต้น
3 ถุง
2 กระสอบ
50 ใบ
รวมเงิน

ราคา/หน่วย จานวนเงิน
135
1,300
5
400
400
400
25
2,500
50
2,500
50
2,500
1,000
1,000
50
1,000
20
1,000
12,600
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แผนงาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ชื่องาน/โครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ. มาตรฐานที่
1/1-6, 2/1-4, 3/1-3, 4/1
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
3, 4, 7
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่
1, 2
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
2, 4, 9
3. ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์
5. ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน 2563 - มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสื่อที่
ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่ครอบคลุมวิธีการเรียนรู้หลาย รูปแบบ อาทิเช่น การเรียนรู้บน
คอมพิวเตอร์ (Computer Based Learning) การเรียนรู้บนเว็บ (Web-Based Learning) เป็นต้น โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากที่กล่าวมาข้างต้น การศึกษาผ่านสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จึงเป็นสื่อที่มีความสาคัญมาก สาหรับการเรียนรู้ใน
ปัจจุบันที่เติบโตแพร่หลายไปในทั่วโลก เพราะจุดเด่นของการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ คือ สามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลและเนื้อหาวิชาความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งสามารถเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียนนอกห้องเรียน
ได้
ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงมีความจาเป็นในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เครือข่ายและอื่น ๆ ดาเนินการบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ จัดซื้อวัสดุต่าง ๆ และ
พัฒนาห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สาคัญเพื่อมุ่งให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีแหล่งค้นคว้าข้อมูล มี
สถานที่ในการทางาน สร้างสรรค์ชิ้นงาน ได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ฝึกปฏิบัติจริงและเกิดความใฝ่รู้อย่างต่ อเนื่อง
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดวัสดุ-อุปกรณ์ ให้บริการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่างมีคุณภาพและ
เพียงพอ
2. เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ครูและนักเรียน
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
มีวัสดุอุปกรณ์สาหรับให้บริการและสนับสนุนเพียงพอและมีประสิทธิภาพสาหรับนักเรียน 1,200 คน
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เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนและบุคลากร จานวน 1,200 คน สามารถนาความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ เพื่อให้
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและตอบสนองความต้องการของครู บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
1.2 ประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์
1.3 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 การสารวจวัสดุ-อุปกรณ์-ศึกษาความต้องการ
2.2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์
เครือข่ายและอื่น ๆ
2.3 ซ่อมบารุงรักษาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
2.4 บารุงรักษาเครื่อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2.5 ปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
2.6 บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
2.7 ซักผ้าม่าน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-2
2.8 จัดซื้อวัสดุสานักงานศูนย์คอมพิวเตอร์
2.9 จัดซื้อเครื่องฉายภาพ ฉากรับภาพและอุปกรณ์ต่อพ่วง
2.10 จัดอบรมครู/นักเรียน
2.11 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สาหรับจัดการเรียนการสอน
2.12 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สาหรับการแข่งขันทักษะทาง
คอมพิวเตอร์
2.13 นานักเรียนศึกษาดูงาน
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค. 2563

นางสาวพรทิพย์ ชลธี
นางสาวณัฏฐ์ชญา
วิริยะเกียรติกุล

ม.ค. 2563
ม.ค. 2563
ม.ค. 2563
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564

คณะกรรมการศูนย์ฯ
คณะกรรมการศูนย์ฯ

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564

คณะกรรมการศูนย์ฯ

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564

คณะกรรมการศูนย์ฯ
คณะกรรมการศูนย์ฯ

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564

คณะกรรมการศูนย์ฯ
คณะกรรมการศูนย์ฯ
คณะกรรมการศูนย์ฯ
คณะกรรมการศูนย์ฯ
คณะกรรมการศูนย์ฯ
คณะกรรมการศูนย์ฯ
คณะกรรมการศูนย์ฯ

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
ตลอดปีการศึกษา

คณะกรรมการศูนย์ฯ
นางสาวณัฏฐ์ชญา
วิริยะเกียรติกุล
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10.รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

ที่
1

กิจกรรม/รายการ

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ต่อพ่วง อุปกรณ์เครือข่ายและอื่น ๆ
2 ค่าซ่อมบารุงรักษาระบบเครือข่าย
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3 บารุงรักษาเครื่อง ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้อง 1,2,3
(ทาความสะอาด, ลงโปรแกรม)
จานวน 135 เครื่อง ราคาเครื่องละ
300 บาท จานวน 2 ภาคเรียน
4 ปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
5 บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
จานวน 7 ตัว ราคาตัวละ 600 บาท
จานวน 2 ภาคเรียน
6 ซักผ้าม่าน ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 1-2
7 จัดซื้อวัสดุสานักงานศูนย์
คอมพิวเตอร์
8 จัดซื้อเครื่องฉายภาพ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 , 3
ฉากรับภาพและอุปกรณ์ต่อพ่วง
9 จัดอบรมครู/นักเรียน
10 วัสดุ-อุปกรณ์ สาหรับการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี
11 วัสดุ-อุปกรณ์ สาหรับการแข่งขัน
ทักษะทางคอมพิวเตอร์สาหรับ
นักเรียน
12 นานักเรียนศึกษาดูงาน
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
อุดหนุน ระดม
กิจกรรม
อื่น ๆ
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน

ประเภทการใช้เงิน
รวม

ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์

-

350,600

-

-

350,600

-

180,000

-

-

180,000





-

81,000

-

-

81,000





-

160,000

-

-

160,000





-

8,400

-

-

8,400



-

20,000

-

-

20,000



-

30,000

-

-

30,000



-

50,000

-

-

50,000



-

20,000

-

-

20,000

-

30,000

-

-

30,000



-

15,000

-

-

15,000



-

15,000
- 960,000

-

-





15,000 
- 960,000
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11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนร้อยละ 100 มีวัสดุ - อุปกรณ์
ให้บริการ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่างมีคุณภาพและ
เพียงพอ

วิธีการประเมิน
- การประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนจานวน 1,200 คน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ……………………………….…………. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสาวณัฏฐ์ชญา วิริยะเกียรติกุล)
20 ก.พ. 2563

ลงชื่อ……………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ ( ) ควรปรับปรุง
เพราะ…………………………………………………………………………………………….……………………………………
ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. ชื่องาน/โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6, 2/1-4, 3/1-3
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1, 3, 5
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 2, 6, 8 ,9
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
4, 8, 10, 11
3. ลักษณะงาน/โครงการ ( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางกาญจน์นาริน ธนธรรมพานนท์
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการกีฬาว่า “การกีฬานั้นนับเป็นอุปกรณ์
การศึกษาที่สาคัญยิ่ง เพราะเป็นการกล่อมเกลาให้เด็กมีจิตใจอดทนกล้าหาญ รู้แพ้รู้ชนะ ปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรง เป็น
ปัจจัยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีสมรรถภาพ ทั้งในทางจิตใจและร่างกายเป็นผลสืบเนื่องไปถึงการเป็นพลเมืองของชาติอันเป็นยอด
แห่งความปรารถนา…” ดังนั้นนักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยาและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจึงควรได้รับการส่งเสริมการ
ออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างถูกต้องจนเป็นวิถีชีวิตมีสุขภาพ สมรรถภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีน้าใจนักกีฬา
หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อความสามัคคีสมานฉันท์ พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเพื่อ
พัฒนานักกีฬา
วิชาพลศึกษา มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาโดยนาความรู้
ในเรื่อ งสุขภาพ และกิจ กรรมกีฬา มาเป็นสื่อในการเรียนรู้ กิจ กรรมกีฬ าประเภทต่า งๆ จ าเป็นต้อ งใช้อุ ปกรณ์ป ระกอบ
อย่างพอเพียงก็จะเป็นแรงผลักดันให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของวิชานั้นๆ ฉะนั้นจึงต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
อยู่เสมอ
วิชาสุขศึกษา มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อีกทั้งยังมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน โดยการใช้สื่อ
ประกอบการเรียนการสอนและการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาประกอบการเรียนการสอน ก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้
และทักษะชีวิตต่อผู้เรียนมากขึ้น นักเรียนจะได้รับความรู้ เกิดความเข้าใจ มีเจตคติที่ถูกต้อง อันจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติ
ตนในด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้องส่งผลดีต่อตนเองและผู้อื่น
7. วัตถุประสงค์
1. พัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2. พัฒนาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3. พัฒนาสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนดีขึ้น
4. พัฒนานักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ
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8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. มีสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 80
2. นักเรียน 1,200 คน นักกีฬา 150 คน และบุคลากร 80 คน
เชิงคุณภาพ
1. การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการเรียนสูงขึ้น
2. ครูมีวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนได้อย่างทันสมัย ปลอดภัย เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
3. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาดีขึ้น
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา
2.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
2.3 พัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนสุขศึกษา
2.4 ซ่อมบารุงวัสดุอุปกรณ์
2.5 จัดนิทรรศการกลุ่มสาระฯ
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ก.พ. 2562

นางกาญจน์นาริน ธนธรรมพานนท์

พ.ค. 2562 – มี.ค. 2563
พ.ค. 2562 – มี.ค. 2563
พ.ค. 2562 – มี.ค. 2563
พ.ค. 2562 – มี.ค. 2563
ก.พ. 2563
ตลอดปีการศึกษา

นางกาญจน์นาริน ธนธรรมพานนท์
นายธวัชชัย พิริยานุวงศ์
นางกาญจน์นาริน ธนธรรมพานนท์
นางกาญจน์นาริน ธนธรรมพานนท์
นางกาญจน์นาริน ธนธรรมพานนท์

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

ที่

กิจกรรม/รายการ

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
วิชาสุขศึกษา
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
วิชาพลศึกษา
3 พัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนสุข
ศึกษา
4 ซ่อมบารุงวัสดุอุปกรณ์
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
อุดหนุน
ระดม กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนา อื่นๆ
ผู้เรียน
5,000
-

รวม

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภณ
ั ฑ์

5,000



30,000

-

-

-

30,000



2,000

-

-

-

2,000



5,000
42,000

-

-

-

5,000
42,000
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11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. มีสื่อ วัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอนใช้
ประกอบการเรียนการสอน ร้อยละ 80
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนในวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 70
3. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี
4. นักกีฬามีทักษะ และความสามารถสูงขึ้น

วิธีการประเมิน
- ประเมินความพึงพอใจของครู
และนักเรียน
- ทดสอบทางการเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินความพึงพอใจ

- ประเมินจากการตรวจสุขภาพ
และทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักเรียนประจาปี
- ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

- แบบประเมินสุขภาพทางด้านร่างกาย
และจิตใจ
- แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- แบบมาตรประมาณค่า

- แบบทดสอบทางการเรียน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและนักเรียนมีสื่อ วัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่างเพียงพอ
3. พัฒนาสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนดีขึ้น
ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางกาญจน์นาริน ธนธรรมพานนท์)
20 ก.พ. 2563

ลงชื่อ……………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………
ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูต)ิ
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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รายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
กล่องบันทึกข้อมูล
สีเมจิก
กระดาษเขียนแบบ
แบตเตอรี่เครื่องเสียง
อุปกรณ์สายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (EGV)
โปสเตอร์สุขภาพ
ป้ายไวนิลสาหรับจัดประกอบการเรียนการสอน
หมึกพิมพ์ Epson สีดา
หมึกพิมพ์ Epson สี
ปลั๊กต่อพ่วง
รวมเงิน

จานวน
1 กล่อง
100 แท่ง
400 แผ่น
20 ก้อน
2 เส้น
50 แผ่น
2 ป้าย
2 ชุด
4 ชุด
2 ชุด

ราคา/หน่วย
300
20
5
30
150
20
500
250
250
150

จานวนเงิน
300
2,000
2,000
600
300
1,000
1,000
500
1,000
300
9,000

รายละเอียดการใช้งบประมาณตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิชาพลศึกษา
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ
ลูกวอลเลย์บอล MIKASA MV 2200
ตาข่ายวอลเลย์บอล CHADA
ตะกร้อ MARATHON 101
ตาข่ายตะกร้อ CHADA

จานวน
15 ลูก
4 ผืน
20 ลูก
4 ผืน

ราคา/หน่วย
320
300
115
250

จานวนเงิน
4,800
1,200
2,300
1,000

ลูกฟุตซอล หนังอัด GRANSPORT รุ่น GALAXY
ลูกฟุตบอล หนังอัด MIKASA 3300
ประตูฟุตซอล
ตาข่ายฟุตบอลประตูใหญ่ รุ่นหกเหลี่ยม
ตาข่ายฟุตซอล CHADA
หมึกพิมพ์ Brother
หมึกพิมพ์ Epson

5 ลูก
10 ลูก
1 อัน
1 คู่
1 คู่
4 ชุด
1 ชุด

360
400
4,600
3,000
800
600
1000

1,800
4,000
4,600
3,000
800
2,400
1,000

รวมเงิน
หมายเหตุ ขอใช้หมึกพิมพ์และกระดาษจากส่วนกลาง

26,900
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รายละเอียดการใช้งบประมาณตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมซ่อมบารุงวัสดุอปุ กรณ์
ลาดับที่
รายการ
1
ซ่อมปริ้นเตอร์
2
ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
3
ล้างเครื่องคอมพิวเตอร์
รวมเงิน

จานวน ราคา/หน่วย จานวนเงิน
3,000
3,000
2 ครั้ง/ปี
600
1,200
800
800
5,000

หมายเหตุ ซ่อมตามสภาพจริง
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. ชื่องาน/โครงการ
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6, 2/1-4
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1, 3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
4, 8, 9
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
2, 4, 8, 9, 10, 11
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางกาญจน์นาริน ธนธรรมพานนท์
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการกีฬาของชาติ เรื่องการส่งเสริมกีฬา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
จึงได้จัดเตรียมนักเรียนที่มีความพร้อมและมีความสามารถเป็นพิเศษด้านการกีฬาอย่างใดอย่างหนึ่ง เข้าค่ายพัฒนาทักษะ
กรีฑ า-กีฬานักเรียน เพื่อ ร่วมแข่งขันกับนักกีฬาของโรงเรียนอื่นที่มีความสามารถระดับเดียวกัน และส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถ เป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป อันเป็นผลมาจากการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษาและจากการแข่งขันกีฬาภายใน
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทางกีฬาสูงขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
3. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของโรงเรียน
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ทีมวอลเลย์บอล 1 ทีม (นักกีฬา 12 คน)
เชิงคุณภาพ
1. นักกีฬามีทักษะทางด้านกีฬาสูงขึ้น
2. นักกีฬามีประสบการณ์จากการแข่งขันและสามารถนาไปพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศได้
3. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

138
9. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและเขียนโครงการนาเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 จัดซื้ออุปกรณ์พลศึกษาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและ
ใช้ในการแข่งขัน
2.2 คัดตัว ฝึกซ้อม และส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ก.พ. 2563

นางกาญจน์นาริน ธนธรรมพานนท์

เม.ย. 2562 – มี.ค. 2563

น.ส.รัตติกาล ทาสวน
นายธนันพิชญ์ ธนธรรมพานนท์

มี.ค. 2563

นางกาญจน์นาริน ธนธรรมพานนท์

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
อุดหนุน
ระดม
กิจกรรม
ที่
กิจกรรม/รายการ
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน อื่นๆ
1 จัดซื้อชุดเพื่อแข่งขันวอลเลย์บอล
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน
รวมทั้งสิ้น
11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
1. มีการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา
2. มีความสามารถทางกีฬาสูงขึ้น

3,600
1,800
5,400

-

-

-

-

-

ประเภทการใช้เงิน
รวม

ตอบ
แทน

3,600
1,800
5,400

วิธีการประเมิน
- สังเกตจากการฝึกซ้อม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต

- จากผลการแข่งขัน

- การแข่งขัน

ใช้
สอย

วัสดุ/
ครุภณ
ั ฑ์




12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักกีฬามีทักษะทางด้านกีฬาสูงขึ้น
2. นักกีฬามีประสบการณ์จากการแข่งขันและสามารถนาไปพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศได้
3. สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สังคม และประเทศชาติ

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสาวรัตติกาล ทาสวน)
20 ก.พ. 2563
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ลงชื่อ……………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….………………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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รายละเอียดการใช้เงินตามโครงการพัฒนาทักษะกรีฑา-กีฬานักเรียน (การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน)
ลาดับที่
รายการ
1
ชุดแข่งขันวอลเลย์บอล

จานวน
12 ชุด

ราคา/หน่วย
300

รวมเงิน

ที่

กิจกรรม/รายการ

1

การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดนครปฐม
ประจาปี 2560
- ส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล
ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 50 บาท จานวน 12
คน=600บาท/1วัน ไปแข่ง 3วัน
=50x12=600x3 =1,800บาท

อุดหนุน
(รายหัว)

1,800
รวมเงิน

เงินงบประมาณ
ระดม
กิจกรรม
ทรัพยากร
พัฒนา
ผู้เรียน

-

จานวนเงิน
3,600
3,600

อื่นๆ

-

-

รวม

1,800
1,800
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. ชื่องาน/โครงการ แข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6, 2/1-4
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1, 2
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
2, 6, 8 ,9
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
(  ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นายฉัตรชัย แก้วกาพร้า และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
5. ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม 2563
6. หลักการและเหตุผล
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดโครงการพลศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้นาความรู้
ที่ได้รับจากการเรียนในชั้นเรีย น นามาสู่การลงมือปฏิบัติจริง ทั้งทางด้านทักษะกีฬา ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านคุณธรรม
ในการเล่น และด้านมารยาทในการดูกีฬา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนนาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาใช้ในการออกกาลังกาย
2. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติด้านกีฬา
3. เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะทางกีฬาที่ดี เป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียน 1,200 คน ครู 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนพัฒนาทักษะด้านกีฬาและเป็นผู้ดูกีฬาที่ดี
2. เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
3. นักเรียนมีทักษะในการทางาน
9. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1.2 เขียนโครงการนาเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2.2 แบ่งสายการแข่งขัน ดาเนินการแข่งขัน
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ก.พ. 2562

นายฉัตรชัย แก้วกาพร้า

ก.ค. 2563
ส.ค. 2563
ตลอดปีการศึกษา

ครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
นายฉัตรชัย แก้วกาพร้า
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10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์
2 ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน
3. ค่าดาเนินงานจัดกิจกรรมแต่ละ
คณะสี
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
อุดหนุน ระดม กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนา
ผู้เรียน
30,000
-

-

-

-

30,000

อื่นๆ
5,000
สวัสดิการ

72,000
-

72,000

-

รวม

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์

30,000
5,000




72,000





5,000 107,000

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
1. พัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติด้านกีฬา
2. มีทักษะทางกีฬาที่ดี เป็นนักกีฬาของโรงเรียน

วิธีการประเมิน
- ประเมินผลโครงการ
- สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
2. นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนาน
3. ได้นักเรียนที่มีทักษะทางกีฬาดีเป็นนักกีฬาของโรงเรียน
4. นักเรียนเกิดทักษะในการทางานร่วมกัน
ลงชื่อ…………………………………. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายฉัตรชัย แก้วกาพร้า)
20 ก.พ. 2562

ลงชื่อ……………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..……
ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา

143
รายละเอียดการใช้เงินโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ
เหรียญกีฬา
วัสดุอุปกรณ์พิธีเปิดการแข่งขัน
ปูนขาวโรยสนาม
สีทาสนาม
ลูกกลิ้งทาสีผนังพร้อมด้าม
ธงคณะสี ขนาด 120 x 80 ซม.
ป้ายไวนิลขนาด 5 x 4 เมตร
ป้ายไวนิลขนาด 4 x 1 เมตร
ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน
ค่าดาเนินงานจัดกิจกรรมแต่ละคณะสี
ป้ายคณะสี

จานวน
600 เหรียญ
1 ชุด
100 ลูก
5 ถัง
2 ป้าย
2 ป้าย
4 สี
4 อัน

ราคา/หน่วย
15
4,000
30
600
2,500
1,000
5,000
15,000
1,000
รวมเงิน

จานวนเงิน
9,000
4,000
3,000
3,000
5,000
2,000
5,000
60,000
4,000
95,000
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แบบเสนองาน/โครงการ โรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. ชื่องาน/โครงการ
ลานกีฬาต้านยาเสพติด
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6, 2/1-4
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
2, 3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
4, 6, 9
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
9, 10, 11
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
(  ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นายธวัชชัย พิริยานุวงศ์ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
สุขภาพร่างกายของคนเราเป็นสิ่งสาคัญ การออกกาลังกายเป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการรักษาสุขภาพ การออกกาลัง
กายที่ดีเหมาะส าหรับเด็กในวันรุ่นคือการเล่นกีฬา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจึงสนับสนุนและส่งเสริม
ให้นักเรียนออกกาลังกายและเล่นกีฬา โดยการจัดอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกฟุตซอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ
แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ฯลฯ ใช้ในกิจกรรมนันทนาการหรือฝึกซ้อมเพิ่มทักษะทางด้านกีฬา เมื่อนักเรียนใช้
เวลาว่า ง ให้เป็นประโยชน์แล้วก็นั กเรียนจะห่ างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งยังเล็ งเห็นถึงความส าคัญของชุมชนรอบๆ
สถานศึกษา โดยสามารถเข้ามาใช้สนามกีฬาเพื่อ เล่นกีฬา ออกกาลังกาย สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัย
ต่างๆ และช่วยเป็นกาแพงให้กับชุมชนในการป้องกันยาเสพติดอีกด้วย
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกาลังกาย
2. เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากสิ่งเสพติด
3. เพื่อให้ชุมชนโดยรอบสถานศึกษาห่างไกลจากสิ่งเสพติด
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครู นักเรียน และบุคคลในชุมชนโดยรอบโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดีและไม่หมกมุ่นกับสิ่งเสพติด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
9. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

1. ขัน้ เตรียมการ
1.1 ประชุมครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
1.2 เขียนโครงการนาเสนอ

ก.พ. 2563

นางกาญจน์นาริน ธนธรรมพานนท์
นายธวัชชัย พิริยานุวงศ์
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กิจกรรม/ขั้นตอน
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ
2.2 จัดหาอุปกรณ์กีฬาไว้บริการ
2.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ เช่น กีฬาครู
กีฬาฟุตบอล กีฬาพื้นบ้าน กิจกรรม
วันเด็ก กิจกรรมวันน้องเยี่ยมพี่ และกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์กับโรงเรียน และ
ชุมชน
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

พ.ค. 2563
เม.ย. 2563 – มีนาคม
2564
เม.ย. 2563 – มีนาคม
2564

ครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

นายธวัชชัย พิริยานุวงศ์

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

ที่

กิจกรรม/รายการ

อุดหนุน
(รายหัว)

1 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ
2 วัสดุอุปกรณ์
รวมทั้งสิ้น

-

เงินงบประมาณ
ระดม กิจกรรม
ทรัพยา พัฒนา
กร
ผู้เรียน
-

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภณ
ั ฑ์

รวม

อื่นๆ
-

-

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
1. นักเรียนที่ติดสิ่งเสพติดในโรงเรียนมีจานวนลดลง
2. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการ
ออกกาลังกาย

วิธีการประเมิน
- สารวจและทดสอบสารเสพติด
- สอบถามความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบทดสอบ
- แบบสอบถาม

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้ออกกาลังกาย ทาให้สุขภาพแข็งแรง
2. นักเรียนติดสิ่งเสพติดน้อยลง หรือไม่มีเลย
3. ชุมชนโดยรอบสถานศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายธวัชชัย พิริยานุวงศ์)
20 ก.พ. 2563
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ลงชื่อ……………………………………….… ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..…………
ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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รายละเอียดการใช้เงินตามโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด
ลาดับที่
1
2
3
4

รายการ
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ
ลูกฟุตบอล
เสื้อวอร์มกีฬา
เสื้อกีฬาโปโล

จานวน
1 ป้าย
5 ลูก
6 ตัว
10 ตัว

ราคา/หน่วย
1,000
600
500
300
รวมเงิน

จานวนเงิน
1,000
3,000
3,000
3,000
10,000
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แบบเสนองาน/โครงการ โรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. ชื่องาน/โครงการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่ 1/1-6
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 1, 2, 3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2, 6
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่ 10, 11
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นายธวัชชัย พิริยานุวงศ์
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
จุดมุ่งหมายของวิชาพลศึกษา คือต้องการเน้นให้นักเรี ยนมีสุขภาพที่ดี ซึ่งสมรรถภาพทางกายเป็นตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งจะ
ทาให้เราทราบว่านักเรียนคนไหนมีสุขภาพดีหรือไม่ดี ดังนั้นการทดสอบสมรรถภาพจึงเป็นสิ่งสาคัญในการวัดผลทางพลศึกษา
และทาให้ทราบถึงผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ ของนักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยา โรงเรียนสา มารถ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของนักเรียนได้ นอกจากนี้ผ ลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้มาตรฐานรับการประเมินภายนอกได้
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียน โดยรวม
2. เพื่อให้นักเรียนแต่ละคน ทราบระดับสมรรถภาพทางกายของตนเอง
3. เพื่อให้โรงเรียนได้นาผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายไปใช้ในสรุป เพื่อรอรับการประเมินภายนอก
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทุกคนทราบระดับสมรรถภาพของตนเอง เพื่อที่จะนาไปปรับปรุงให้ดีขึ้น
2. นักเรียนมีสมรรถภาพทางกาย ผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1.2 เขียนโครงการนาเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 กาหนดแบบทดสอบ
2.2 กาหนดการทดสอบ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ก.พ. 2563
ก.พ. 2563

นายธวัชชัย พิริยานุวงศ์
นายธวัชชัย พิริยานุวงศ์

พ.ค. 2563
พ.ค. 2563

ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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2.3 เริ่มทดสอบและรวบรวมข้อมูล
2.4 สรุปผลการทดสอบ
2.5 แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ติดตามและประเมินผล

มิ.ย. – ก.ย. 2563
ต.ค. 2563
พ.ย. 2563
ตลอดปีการศึกษา

ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
นายฉัตรชัย แก้วกาพร้า

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ที่

กิจกรรม/รายการ

1

อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- นาฬิกาจับเวลาแบบ Lap FBT
- แผ่นยางกระโดดไกล
- ที่วัดแรงบีบมือ
- ที่วัดความอ่อนตัว
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
อุดหนุน ระดม
กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนา
ผู้เรียน

อื่นๆ

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้
วัสดุ/
แทน สอย ครุภณ
ั ฑ์

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
ระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี

วิธีการประเมิน
- นาสถิติที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์

เครื่องมือที่ใช้
- จากแบบประเมินผล

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีเกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยา
2. นักเรียนทราบระดับสมรรถภาพทางกายของตนเองและนาไปปรับปรุงแก้ไขได้

ลงชื่อ…………………………………. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายฉัตรชัย แก้วกาพร้า)
20 ก.พ. 2563
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ลงชื่อ……………………………………….… ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เงินตามโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ลาดับที่
1
2
3
4

รายการ
นาฬิกาจับเวลาแบบ Lap FBT
แผ่นยางกระโดดไกล
ที่วัดแรงบีบมือ
ที่วัดความอ่อนตัว

จานวน
3 เครื่อง
1 ผืน
1 เครื่อง
1 เครื่อง

ราคา/หน่วย
1,000
2,500
1,500
3,000
รวมเงิน

จานวนเงิน
3,000
2,500
1,500
3,000
-
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. ชื่องาน/โครงการ
พัฒนากรีฑาสู่ความเป็นเลิศ
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6, 2/1-4
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1, 8, 9
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
6, 8 ,9
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
2, 4, 8, 9, 10, 11
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางกาญจน์นาริน ธนธรรมพานนท์
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบยุทธศาสตร์สร้างกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศ (พ.ศ.2553 – 2559) กาหนดให้มีการสร้าง
พัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบและครบวงจร โดยเพิ่มขีดสมรรถนะของนักกีฬาอย่างครบวงจร ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในระดับชุมชน โรงเรียนองค์กรกีฬาในการสร้างและพัฒนานักกีฬาที่มีศักยภาพและขีดสมรรถนะสูงในแต่ละชนิดกีฬาต่าง ๆ
โดยให้มีการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคทางการกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาในรูปแบบต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนมี
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจที่ร่าเริง แจ่มใส มีความสุขกับการเรียนและเป็ นทักษะพื้นฐานในการดาเนินชีวิตประจาวัน
กรีฑ าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่นักเรียนมีความสามารถพื้นฐานทางด้านกรีฑ า
สามารถฝึกซ้อมเพิ่มเติมให้มีความรู้ ความสามารถด้านทักษะสูงขึ้นและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆได้ ซึ่งความสามารถ
ด้านกรีฑานี้ จะส่งผลให้นักเรียนได้ศึกษาเล่าเรียนต่อในระดับสูงขึ้น (อุดมศึกษา) โดยได้รับสิทธิ (โควตา) รับตรงโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายในการเรียนปีแรกนักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยาจานวนหนึ่งมีความสามารถและมีศักยภาพด้านการกีฬาและกรีฑา
สูงแต่มีฐานะยากจนทาให้ไม่ส ามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพทั้งในด้านการศึกษาและการดาเนินชีวิตประจาวัน
ดังนั้นข้าพเจ้านางการณ์ฉัตร ธนธรรมพานนท์ ครูผู้ฝึกซ้อมกรีฑาจึงจัดทาโครงการค่ายพัฒนากรีฑาสู่ความเป็นเลิศขึ้น เพื่อ
ช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าวมาเก็บตัวเข้าค่ายนักกรีฑ าเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ ายประจ าวันของครอบครัว มีเวลาฝึกซ้อม ให้มี
ทักษะกรีฑาสูงขึ้น สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้กับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาติต่อไป
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกรีฑาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักกรีฑา
3. เพื่อให้นักกรีฑาสร้างผลงาน สามารถนาไปใช้ในการเรียนต่อในระดับสูงขึ้น
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักกรีฑาจานวน 25 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักกรีฑาพัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
2. นักกรีฑามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. นักกรีฑามีผลงานและได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน
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9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 การเก็บตัวฝึกซ้อม
2.2 การแข่งขันกรีฑา
2.2.1 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
2.2.2 กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก
2.2.3 กรีฑากรมพลศึกษา (สนามศุภชลาศัย)
2.2.4 กีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 2
2.2.5 กีฬา สพฐ. เกมส์
2.2.6 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือก
2.2.7 กีฬาแห่งชาติ รอบประเทศ
2.2.8 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบประเทศ
2.2.9 เยาวชนแห่งชาติรอบประเทศ
2.2.10 มหกรรมกีฬาท้องถิ่น (ไทคัพ)
3. ติดตามและรายงานผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ก.พ. 2563

นางกาญจน์นาริน ธนธรรมพานนท์

เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564
เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564

นางกาญจน์นาริน ธนธรรมพานนท์
นายปรมะ สุตะโส
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ตลอดปีการศึกษา

นางกาญจน์นาริน ธนธรรมพานนท์

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

ที่

กิจกรรม/รายการ

1

ค่าอาหารในการเก็บตัวฝึกซ้อมของนัก
กรีฑา
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น
การแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 25 คน/ คนละ
120 บาท/ 4 วัน
25 x 120 x 4 = 12,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 3 คน/ คนละ 240
บาท/ 4 วัน 3 x 240 x 4 =2,880 บาท
- ค่าเดินทาง 4,000 บาท
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

2

เงินงบประมาณ
อุดหนุน
ระดม กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนา
ผู้เรียน
- 120,000
พักนอน’63

-

-

120,000

-

-

12,000

-

-

-

-

2,880
4,000
18,880

อื่นๆ
-

-

-

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
รวม
แทน สอย ครุภณ
ั
ฑ์
120,000

120,000

12,000
2,880
4,000
18,880
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ที่

กิจกรรม/รายการ
3 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก
ภาค2
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 10 คน/คน
ละ 120 บาท/5วัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 3 คน/ คนละ 240
บาท/5วัน
3 x 240 x 5 = 3,600 บาท

เงินงบประมาณ
อุดหนุน ระดม กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยา พัฒนา
กร
ผู้เรียน

อื่นๆ

รวม

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภณ
ั ฑ์


-

-

6,000

-

6,000

-

-

3,600

-

3,600

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
4 การแข่งขันกีฬานักเรียนกรมพลศึกษา
2561
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 25 คน/ คนละ
120 บาท/4วัน
25 x 120 x 4 = 12,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 3 คน/ คนละ 240
บาท/4วัน
3 x 240 x 4 = 2,880 บาท
- ค่าเช่ารถ = 10,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิน
5 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบ
คัดเลือกภาค2
- เบี้ยเลี้ยงนักเรียน 25 คน/ คนละ
120 บาท/4วัน
25 x 120 x 4 = 12,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 3 คน/ คนละ 240
บาท/4วัน
3 x 240 x 4 = 2,880 บาท
- ค่าเช่ารถ = 4,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

9,600

9,600


-

-

12,000

-

12,000

-

-

2,880
10,000

-

2,880
10,000

-

-

24,880

-

24,880


-

-

12,000

-

12,000

-

-

2,880
4,000

-

2,880
4,000

-

-

18,880

-

18,880
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ที่

กิจกรรม/รายการ

6 การแข่งขันกีฬาเขตการศึกษา
รอบคัดเลือก (เขตกีฬาที่7)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 20 คน/
คนละ 120 บาท/4วัน
20 x 120 x 4 = 9,6000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 3 คน/ คนละ 240
บาท/4วัน
3 x 240 x 4 = 2,880 บาท
- ค่าเช่ารถ = 4,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
7 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบประเทศ
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 5 คน/ คนละ
120 บาท/7วัน
5 x 120 x 4 = 4,200 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 3 คน/ คนละ 240
บาท/7วัน
3 x 240 x 7 = 5,040 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
8 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
รอบประเทศ
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 10 คน/
คนละ 120 บาท/7วัน
10 x 120 x 7 = 8,400 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 3 คน/ คนละ 240
บาท/7วัน
3 x 240 x 7 = 5,040 บาท
- ค่าเช่ารถ = 5,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
อุดหนุน ระดม กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยา พัฒนา
กร
ผู้เรียน

อื่นๆ

รวม

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภณ
ั ฑ์


-

-

12,000

-

12,000

-

-

2,880
4,000

-

2,880
4,000

-

-

16,480

-

16,480


-

-

4,200

-

4,200

-

-

5,040

-

5,040

-

-

9,240

-

9,240


-

-

8,400

-

8,400

-

-

5,040
5,000

-

5,040
5,000

-

-

18,440

-

18,440
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11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ *****(ให้ใช้งบประมาณจากตาราง)*****
ที่
1
2
3

จานวนเงิน

เงินงบประมาณ
เงินพักนอน
เงินบริจาค
เงินอุดหนุนเหลือจ่าย ปี 2562
รวมเป็นเงิน

120,000
240,000
80,000
440,000

12. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลการแข่งขันกรีฑา

วิธีการประเมิน
- ประเมินผลการแข่งขัน

เครื่องมือที่ใช้
- รายงานผล

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
2. นักเรียนสามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
3. โรงเรียนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของชุมชน
ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางกาญจน์นาริน ธนธรรมพานนท์)
20 ก.พ. 2563

ลงชื่อ……………………………………….… ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. ชื่องาน/โครงการ
ส่งเสริมพัฒนากีฬาฟุตบอลนักเรียนสู่ความเป็นเลิศก้าวสู่อาชีพด้วยห้องเรียน Gifted
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6, 2/1-4
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1, 8, 9
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
6, 8 ,9
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
2, 4, 8, 9, 10, 11
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นายปริญญา แสนอุบล, นายพิษณุ นามตะ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2562 - มีนาคม 2563
6. หลักการและเหตุผล
กีฬาฟุตบอลในประเทศไทยปัจจุบันได้ก้าวสู่อาชีพโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการแข่งขันในระดับ
อาชีพและหลายระดับ เช่น ไทยพรีเมียร์ลีก 1 และไทยพรีเมียร์ลีก2 และในระดับภูมิภาค ทาให้ความต้องการนักฟุตบอลอาชีพ
เพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก และนักฟุตบอลในประเทศที่มีความสามารถในระดับสากลยังมีน้อยไม่เพียงพอ ประกอบกับการสร้าง
นักฟุตบอลอาชีพจะต้องฝึกหัดเตรียมความพร้อมตั้งแต่เยาว์วัยในช่วงการเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา จึงจะมีทักษะ
ความสามารถความแข็งแกร่งและสมรรถนะของร่างกายอยู่ในระดับมาตรฐานระดับสากล จึงจะเข้าสู่วงการนักฟุตบอลอาชีพ
ระดับนานาชาติได้ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีค่าตอบแทนหรือรายได้สูงมาก บางคนมากกว่าทักษะระดับสูงหรือ CEO ในระบบเอกชน
หลายเท่าต่อเดือน
โรงเรียนจึงเห็นควรจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่นักเรียนได้มีทางเลือกในการเรียน การประกอบอาชีพ
มากขึ้น อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน และสังคมประเทศชาติต่อไป
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา โดยเฉพาะวิชาฟุตบอล
2. เพื่อเป็นการวางรากฐานที่ได้มาตรฐานให้แก่นักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านกีฬาฟุตบอล
3. เพื่อส่งเสริมการก้าวสู่นักฟุตบอลอาชีพ
4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและสร้างแรงจูงในในการศึกษาต่อของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักกีฬาฟุตบอลของทีมโรงเรียนประมาณ 100 คน
2. ได้รับรางวัลจากการแข่งขันอย่างน้อย 2 - 3 รายการใน 1 ปี
3. นักเรียนสนใจการเล่นฟุตบอลเพิ่มจานวนมากขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. นักกีฬาฟุตบอลมีทักษะและความเป็นเลิศด้านฟุตบอลในระดับดีเยี่ยม
2. นักกีฬาฟุตบอลมีระเบียบวินัย เคารพในกติกาการเล่นฟุตบอลอย่างเคร่งครัด
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9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมผู้ปกครองนักกีฬาฟุตบอล
1.2 ประชุมฝ่ายบริหารและครูในกลุ่มสาระฯ
1.3 ร่างโครงการเสนออนุมัติ
1.4 ร่างคาสั่งคณะกรรมการดาเนินการ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ประกาศรับสมัครและวัดความสามารถ
2.2 จัดหาที่พัก เครื่องนอน เครื่องครัว
2.3 ประชุมผู้ปกครอง – นักกีฬา ผู้เกี่ยวข้อง
2.4 รายงานตัวเข้าที่พัก
2.5 เริ่มฝึกซ้อม เรียนรู้ส่งแข่งขัน

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

มี.ค. 2562
มี.ค. 2562
เม.ย. 2562
เม.ย. 2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
นายปริญญา แสนอุบล นายพิษณุ นามตะ
นายปริญญา แสนอุบล นายพิษณุ นามตะ
นายปริญญา แสนอุบล นายพิษณุ นามตะ

เม.ย. 2562
1 - 20 เม.ย. 2562
25 เม.ย. 2562
25 เม.ย. 2562
เม.ย. 2562 – มี.ค. 2563

นายปริญญา แสนอุบล นายพิษณุ นามตะ
นายปริญญา แสนอุบล นายพิษณุ นามตะ
นายปริญญา แสนอุบล นายพิษณุ นามตะ
นายปริญญา แสนอุบล นายพิษณุ นามตะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

3. นิเทศ กากับ ติดตามผล และสรุปประเมินผล

ตลอดปีการศึกษา

นายธวัชชัย พิริยานุวงศ์

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถั่วจ่ายทุกรายการ)

ที่

กิจกรรม/รายการ

1

ค่าอาหาร มื้อละ 40 บาท
วันละ 2 มื้อ จานวน 200
วัน
ค่าชุดฝึกซ้อม คนละ 2 ชุด
ๆ ละ 150 บาท
ค่าชุดแข่งขันคนละ 1 ชุด ๆ
ละ 300 บาท
ค่าพาหนะไปแข่งขัน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

2
3
4
5

เงินงบประมาณ
อุดหนุน
ระดม กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนา
อื่นๆ
ผู้เรียน
- 680,000

รวม
680,000

พักนอน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 680,000 680,000

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้
วัสดุ/
แทน สอย ครุภณ
ั ฑ์
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11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ**** (ให้ใช้งบประมาณจากตาราง)****
ที่
1

จานวนเงิน

เงินงบประมาณ
เงินพักนอน

680,000
680,000

รวมเป็นเงิน
12. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ประเมินผลจากการเข้าค่ายและผลการแข่งขัน
ทดสอบสมรรถนะ

วิธีการประเมิน
- ประเมินผลการแข่งขัน
- ประเมินสมรรถนะ

เครื่องมือที่ใช้
- ผลการแข่งขัน
- แบบประเมินสมรรถนะ

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักกีฬาสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน
2. นักกีฬาฟุตบอลสามารถเข้าศึกษาต่อและร่วมเป็นสมาชิกสโมสรฟุตบอล
3. ชุมชนยอมรับศักยภาพของโรงเรียนมากขึ้น

ลงชื่อ…………………………………. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายปริญญา แสนอุบล )

ลงชื่อ......................................ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายพิษณุ นามตะ)
20 ก.พ. 2563
ความเห็นกลุ่มที่สังกัด
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ………………………………….
(นางกาญจน์นาริน ธนธรรมพานนท์)
20 ก.พ. 2563
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
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ลงชื่อ……………………………………….… ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. ชื่องาน/โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
2/1-3, 3/1-4, 11/1, 13/1
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่
1, 2
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
4, 9, 10
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
( )ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ นายบุญนิกร คากองแก้ว, นายสามารถ สมประชา, นางสาวจันทร์พนา ทองโสม
นายธนกร ม่วงศิริ, นายศักดิ์ดา พงเภา, นางสาวศกลวรรณ อุ่นคง, นายสุทธิพงศ กุลศิลป์,
นายธีรวัฒน์ จันทร์อบ, นางสาวภัทรารัตน์ ส้มฉุน, นางสาวปัทมนันท์ศุภศรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
ด้วย พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศเพื่อสร้างตนให้เป็น
คนดี คนเก่ง และมีความสุข ครูจะต้องจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รู้จักกระบวนการคิดสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยสร้างความสนใจและความเข้าใจ ในบทเรียนมาก
ยิ่งขึ้น จะทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้น
7. วัตถุประสงค์
1. พัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. พัฒนาห้องศูนย์ประวัติศาสตร์ ห้องศูนย์สังคมและห้องสมุดกลุ่มสาระฯ ห้องจริยธรรม ห้องอาเซียน ห้อง
เศรษฐกิจ พอเพียงให้มีความสมบูรณ์ นักเรียนสามารถใช้ศึกษาด้วยตนเองได้
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
มีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
สื่ออุปกรณ์มีสภาพดีให้ครูได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ร้อยละ 80
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
1.2 เขียนโครงการเสนอ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ก.พ. 2563

นายบุญนิกร คากองแก้ว
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2. ขั้นดาเนินการ
2.1 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
2.2 ปรับปรุงห้องจริยธรรม
2.3 ซ่อมบารุงวัสดุอุปกรณ์
2.4 พัฒนาห้องศูนย์สังคมศึกษา
2.5 ฝึกหัดนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันต่างๆ และการ
จัดนิทรรศการกลุ่มสาระฯ
2.6จัดห้องประตูสู่อาเซียน
2.7จัดห้องส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
2.8 จัดห้องส่งเสริมความรู้หน้าที่พลเมือง
3. ติดตามและประเมินผล

พ.ค. 2563 –มี.ค. 2564
พ.ค. 2563 –มี.ค. 2564
พ.ค. 2563 –มี.ค. 2564
พ.ค. 2563 –มี.ค. 2564
พ.ค. 2563 –มี.ค. 2564

นางสาวสุภาวรรณ จิตทะเน
นางสาวจันทร์พนา ทองโสม
นางสาวภัทรารัตน์ ส้มฉุน
นายบุญนิกร คากองแก้ว
นายสามารถ สมประชา
และครูกลุ่มสาระฯ
นายธนกร ม่วงศิริ
นายศักดิ์ดา พงเภา
นายสามารถ สมประชา
นายบุญนิกร คากองแก้ว

พ.ค. 2563–มี.ค. 2564
พ.ค. 2563 –มี.ค. 2564
พ.ค. 2563 –มี.ค. 2564
ตลอดปีการศึกษา

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

ที่

กิจกรรม/รายการ

1
2
3
4
4

จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
ปรับปรุงห้องจริยธรรม
ซ่อมบารุงวัสดุอุปกรณ์
จัดหาซื้อโปรเจ็คเตอร์ 1 เครื่อง
พัฒนาห้องศูนย์สังคมศึกษาและ
ห้องเรียน
ฝึกหัดนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน และการ
จัดนิทรรศการกลุ่มสาระ
เปิดประตูสู่อาเซียน
จัดห้องส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
จัดห้องส่งเสริมความรู้หน้าที่พลเมือง
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
รวมทั้งสิ้น

5
6
7
8
9

เงินงบประมาณ
อุดหนุน
ระดม กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยา พัฒนา
กร
ผู้เรียน
18,000
9,000
15,000
-

15,000

2,000
59,000

รวม

อื่นๆ
-

-

-

-

-

-

-

-

ประเภทการใช้เงิน
วัสดุ/
ตอบ ใช้
ครุภัณฑ์
แทน สอย

18,000

√

9,000

√

15,000

√

15,000

√

2,000
59,000

√

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
1. มีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนใช้ประกอบ
การเรียนการสอน ร้อยละ 90

วิธีการประเมิน
- ประเมินความพึงพอใจของครู
และนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ครูมีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนมีความสนใจเรียนมากขึ้น
2. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้ด้วยตนเองอย่างเพียงพอ

ลงชื่อ…………………………………. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายบุญนิกร คากองแก้ว)
31 มี.ค. 2563

ลงชื่อ……………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( )ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูต)ิ
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เงินกิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
ลาดับที่
1
2
4
5

รายการ
หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์อิงค์เจ็ท
หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์
เครื่องปริ้นเตอร์
อุปกรณ์จัดบรรยากาศอาคาร (ต้นไม้,น้าตก,ดอกไม้
ประดิษฐ์ )

จานวน
3ชุด
5 ชุด
1 เครื่อง
-

ราคา/หน่วย
1,000
2,000
5,000
-

รวมเงิน

จานวนเงิน
3,000
10,000
5,000
2,000

20,000

รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เงินซ่อมบารุงวัสดุอปุ กรณ์
ลาดับที่
รายการ
1
ซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์
ซ่อมบารุงเครื่องปรินเตอร์

จานวน
4,500
4,500

ราคา/หน่วย
รวมเงิน

จานวนเงิน
4,500
4,500
-

9,000

รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาห้องศูนย์สังคมศึกษาและห้องเรียน
ลาดับที่
รายการ
1
จัดทาป้ายไวนิลความรู้วิชาสังคมศึกษาแต่ละห้องเรียน
ภาพพิมพ์ไวนิลตกแต่งหน้าห้อง
สื่อแผ่นภาพ เกม ประกอบการศึกษา

จานวน

ราคา/หน่วย
-

จานวนเงิน
9,000
-

รวมเงิน

9,000

รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เงินกิจกรรมประตูสอู่ าเซียน
ลาดับที่
รายการ
1
จัดกิจกรรมวันอาเซียน
2
3

จานวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

จานวนเงิน
15,000

15,000
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. ชื่องาน/โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/4, 2/1, 10/3
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
2
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
2, 4
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
2, 3, 6
3. ลักษณะงาน/โครงการ ( ) ใหม่
()ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ นายบุญนิกร คากองแก้ว, นายสามารถ สมประชา, นางสาวจันทร์พนา ทองโสม
นายธนกร ม่วงศิริ, นายศักดิ์ดา พงเภา, นางสาวศกลวรรณ อุ่นคง, นายสุทธิพงศ กุลศิลป์,
นายธีรวัฒน์ จันทร์อบ, นางสาวภัทรารัตน์ ส้มฉุน, นางสาวปัทมนันท์ศุภศรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
ด้วย พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ.2542 ได้กาหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศเพื่อสร้างตนให้เป็นคน
ดี คนเก่ง และมีความสุข ครูจะต้องจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รู้จักกระบวนการคิดสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จ ะต้องพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ
สมบูรณ์พร้อมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
7. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยาสามารถปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมถูกต้อง ร้อยละ 70
เชิงคุณภาพ นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ฝึกและประกวดมารยาท
2.2 แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
2.3 เผยแพร่เอกสารพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ก.พ. 2562

นายบุญนิกร คากองแก้ว

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
ตลอดปีการศึกษา

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
นายบุญนิกร คากองแก้ว
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10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

ที่
1
2
3

กิจกรรม/รายการ

อุดหนุน
(รายหัว)

ฝึกและประกวดมารยาท
แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
เผยแพร่เอกสารพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
รวมทั้งสิ้น

-

เงินงบประมาณ
ระดม
กิจกรรม
ทรัพยากร พัฒนา
ผู้เรียน
1,000
1,000
-

-

-

2,000

อื่น ๆ

ประเภทการใช้เงิน
วัสดุ/
ตอบ
ใช้
ครุภัณฑ์
แทน สอย

รวม
- 1,000
- 1,000
-

√
√

- 2,000

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
1. นักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยาสามารถปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมถูกต้อง ร้อยละ 70

วิธีการประเมิน
- นักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยาสามารถ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมถูกต้อง
ร้อยละ 70

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียนปฏิบัติมารยาทชาวพุทธได้ถูกต้อง
2. นักเรียนมีพัฒนาการด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ลงชื่อ…………………………………. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายบุญนิกร คากองแก้ว)
31 มี.ค. 2563
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ลงชื่อ……………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..…………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. ชื่องาน/โครงการขยายห้องเรียน 1 ห้อง และปรับปรุงขยายห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ 1 ห้อง
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
2/1-3, 3/1-4, 11/1, 13/1
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่
1, 2
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
4, 9, 10
3. ลักษณะงาน/โครงการ
(  ) ใหม่
( )ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ นายบุญนิกร คากองแก้ว, นายสามารถ สมประชา, นางสาวจันทร์พนา ทองโสม
นายธนกร ม่วงศิริ, นายศักดิ์ดา พงเภา, นางสาวศกลวรรณ อุ่นคง, นายสุทธิพงศ กุลศิลป์,
นายธีรวัฒน์ จันทร์อบ, นางสาวภัทรารัตน์ ส้มฉุน, นางสาวปัทมนันท์ศุภศรี
5. ระยะเวลาดาเนินการ มีนาคม 2563–เมษายน 2563
6. หลักการและเหตุผล
เนื่อ งด้ วยห้อ งเรี ยนของกลุ่มสาระการเรีย นรู้ สัง คมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม มีไ ม่เ พียงพอกับ จ านวน
ห้องเรียนของนักเรียน ซึ่งเดิมจานวนห้องเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ มี จานวน 6 ห้องเรียน จึงขอขยาย
ห้องเรียนเพิ่มจากห้องจริยธรรมเป็น 1 ห้องเรียนและย้ายห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ทางด้านห้องจริยธรรมมา
รวมเป็นห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันทางด้านห้อง 131 โดยจะมีการปรับปรุงห้องศูนย์สังคมศึกษา ฯ ใหม่ 1 ห้อง และ
ห้องเรียนใหม่เพิ่ม 1 ห้องเรียน
7. วัตถุประสงค์
1. พัฒนาห้องเรียนของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. พัฒนาห้องศูนย์สังคมศึกษา ฯ ห้องจริยธรรม ให้เพียงพอให้มีความสมบูรณ์
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เพื่อปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนของนักเรียน และห้องจริยธรรม ให้เพียงพอกับความต้องการ
เชิงคุณภาพ
นักเรียน และครู สามารถนาห้องเรียนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ดาเนินการจัดซื้อ– จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์
2.2 ปรับปรุงขยายห้องห้องจริยธรรม เป็น 2 ห้อง
2.4 พัฒนาห้องศูนย์สังคมศึกษา
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ก.พ. 2563

นายบุญนิกร คากองแก้ว

พ.ค. 2563 –เมย. 2563
พ.ค. 2563 –เม.ย 2563
พ.ค. 2563 –เม.ย 2563
ตลอดปีการศึกษา

นายศักดิ์ดา พงเภา
นายศักดิ์ดา พงเภา
นายศักดิ์ดา พงเภา
นายบุญนิกร คากองแก้ว

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

ที่

กิจกรรม/รายการ

1

เพิ่มจานวนห้องเรียน 1 ห้อง
โดยยุบห้องพักครูทางด้าน
ตะวันออก และขยายห้องพัก
ครูด้านตะวันตก
ย้ายแอร์
กระดานเพื่อสุขภาพ Healthy
Board
เครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง
ติดตั้งโปรเจคเตอร์ 1 ตัว
รวมทั้งสิ้น

2
3
4
5

เงินงบประมาณ
อุดหนุน
ระดม
กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร
พัฒนา
อื่นๆ
ผู้เรียน
- 30,000

-

-

-

-

รวม

ประเภทการใช้เงิน
วัสดุ/
ตอบ ใช้
แทน สอย ครุภัณฑ์

30,000

√

√

3,000
9,000

3,000
9,000

√
√

√
√

2,000

2,000
44,000

√

√

- 44,000
งบเหลือ
จ่ายปี 63
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11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
1. มีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนใช้ประกอบ
การเรียนการสอน ร้อยละ 90

วิธีการประเมิน
- ประเมินความพึงพอใจของครู
และนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ครูมีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนมีความสนใจเรียนมากขึ้น
2. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้ด้วยตนเองอย่างเพียงพอ

ลงชื่อ…………………………………. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายบุญนิกร คากองแก้ว)
31 มี.ค. 2563

ลงชื่อ……………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูต)ิ
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. ชื่องาน/โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/4-6, 5/1, 6/1-4, 7/1-6, 11/1, 13/1
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1, 2, 3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่
1, 2, 3, 6, 8
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
4, 9, 10
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวิฑูร ดอกเทียน และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลและสังคมมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาคน การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษามุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ การใช้สื่อในการเรียนการสอน ถือว่าเป็นจาเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายและระยะเวลาอันสั้น และสามารถช่วยให้เกิดความคิดรวบ
ยอดในเรื่องนั้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทาให้บรรยากาศในการสอน
น่าสนใจยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะจึงได้
เสนอโครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อดาเนินงานต่อไป
7. วัตถุประสงค์
1. จัดวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาและบริการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ มีคุณภาพและเพียงพอ
2. เพื่อจัดสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. มีวัสดุ อุปกรณ์สาหรับให้บริการและสนับสนุนได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ สาหรับนักเรียน 1,200 คน
2. มีแหล่งเรียนรูเ้ พื่อพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เชิงคุณภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพื่อพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพ
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1.2 เขียนโครงการเสนอ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563

นายวิฑูร ดอกเทียน
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กิจกรรม/ขั้นตอน
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 การสารวจวัสดุ – อุปกรณ์
2.2 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์
2.3 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีและนาฏศิลป์
2.4 กิจกรรมพัฒนาสื่อ IT ซ่อมบารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์และหมึกพิมพ์
2.5 กิจกรรมค่ายศิลปะ
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563
ตลอดปีการศึกษา 2563
ตลอดปีการศึกษา 2563
ตลอดปีการศึกษา 2563

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวิฑูร ดอกเทียน
ครูดนตรีและนาฎศิลป์
นายวิฑูร ดอกเทียน
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ต.ค. 2563
ตลอดปีการศึกษา 2563

นายวิฑูร ดอกเทียน

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชา
ทัศนศิลป์
2 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชา
นาฏศิลป์
3 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชา
ดนตรีไทย
4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชา
ดนตรีสากล
5 กิจกรรมพัฒนาสื่อ IT ซ่อม
บารุงเครื่องดนตรี
คอมพิวเตอร์ และหมึกพิมพ์
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
อุดหนุน
ระดม
กิจกรรม
อื่นๆ
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
29,370
-

ประการใช้เงิน
รวม
ตอบ ใช้
วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์
29,370


46,200

-

-

-

46,200



45,500

-

-

-

45,500



64,000

-

-

64,000



20,000

-

-

-

205,070

-

-

- 205,070

20,000



11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
1. นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม
2. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ

วิธีการประเมิน
- แบบประเมินกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนจานวน 1,200 คน สามารถแสวงหาความรู้ทางด้านศิลปะในการเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนสนใจและสามารถสร้างผลงานทางด้านศิลปะได้ดีขนึ้
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น

173

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายวิฑูร ดอกเทียน)
20 ก.พ. 2563

ลงชื่อ……………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผชู้ ่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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รายละเอียดการใช้งบประมาณตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รายการ
กระดาษ 100 ปอนด์ canson
แปรง เบอร์ 6
แปรง เบอร์ 4
แปรง เบอร์ 3
แปรง เบอร์ 2
ดินสอ EE
หมึกภาพพิมพ์
ลูกกลิ้ง
เกียง
ถังล้างแปรง
แปลงทาสี 3 นิ้ว
ตลับใส่สี
กระดาษแข็งสี (คละสี)
กระดาษโปสเตอร์อ่อน (คละสี)
สีโปสเตอร์ 30 cc.
กระดาษกาว ยี่ห้อ นิตโต้
สีน้าศิลปากร 12 สี
สีชอล์คน้ามัน 50 สี
คัดเตอร์
ใบคัดเตอร์
โฟมขนาด 2 นิ้ว
พู่กันกลม เบอร์ 12
พู่กันกลม เบอร์ 9
พู่กันกลม เบอร์ 4
พู่กันกลม เบอร์ 1
พู่กันแบน สง่า เบอร์ 18
พู่กันแบน สง่า เบอร์ 22
พู่กันแบน สง่า เบอร์ 24

จานวน
2 ห่อ
6 ด้าม
6 ด้าม
6 ด้าม
6 ด้าม
10 โหล
10 กล่อง
5 อัน
5 อัน
10 อัน
4 ด้าม
10 อัน
50 แผ่น
100 แผ่น
120 ขวด
40 ม้วน
2 กล่อง
5 กล่อง
3 อัน
10 อัน
10 แผ่น
12 ด้าม
12 ด้าม
12 ด้าม
12 ด้าม
6 ด้าม
6 ด้าม
6 ด้าม
รวมเงิน

ราคา/หน่วย
2,000
85
70
60
45
240
390
150
40
39
60
85
10
5
45
25
330
450
150
30
60
75
45
25
20
50
80
110

จานวนเงิน
4,000
510
420
360
270
2400
3900
750
200
390
240
850
500
500
5400
1,000
660
2,250
450
300
600
900
540
300
240
300
480
660
29,370
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รายละเอียดการใช้งบประมาณตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ

จานวน
6 ผืน
12 ผืน
6 ตัว
6 ตัว
12 ชุด
12 ผืน
12 ช่อ

ผ้านุง่ ยกหน้านาง
สไบพีส
เสื้อหม้อฮ่อมชาย
กางเกงหม้อฮ่อมชาย
เครื่องประดับเงิน
ผ้าสไบแพรวาสีแดง
ดอกไม้ทัด

ราคา/หน่วย
1,000
350
500
500
1,000
500
1,000

รวมเงิน

จานวนเงิน
6,000
4,200
3,000
3,000
12,000
6,000
12,000
46,200

รายละเอียดการใช้งบประมาณตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีไทย
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการ

จานวน
1ราง
1ราง
2คู่
2กา
1คู่

รางระนาดเอก
รางระนาดทุ้ม
ไม้ฆ้องไทย(หนังวัว)
หางนกยูง
ฉาบใหญ่
รวมเงิน

ราคา/หน่วย
15,000
15,000
4,000
2,500
2,500

จานวนเงิน
15,000
15,000
8,000
5,000
2,500
45,500
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รายละเอียดการใช้งบประมาณตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ

จานวน
2 กล่อง
2 กล่อง
2 กล่อง
2 โหล
1 ตัว
1 ตัว
1ชุด

ลิ้นคลาริเนต
ลิ้นอัลโต้
ลิ้นเทนเนอร์
น้ามันวาว
กลองสแนร์
เฟรนช์ฮอร์น
กระเดื่อง
ไฮแฮท
ไมค์โครโฟรร้องเพลง

ราคา/หน่วย
2,000
2,500
3,000
3,000
6,500
30,000
6,500

จานวนเงิน
4,000
5,000
6,000
6,000
6,500
30,000
6,500

รวมเงิน

64,000

รายละเอียดการใช้งบประมาณตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาสื่อ IT ซ่อมบารุงเครื่องดนตรี คอมพิวเตอร์ และหมึกพิมพ์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

รายการ
ซ่อมเครื่องดนตรีสากล
ซ่อมเครื่องดนตรีไทย
ทาระบบ wi-fi
หมึกพิมพ์
ตัวแสกนไวรัส
ซ่อมเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์
รวมเงิน

จานวน
1
1 ชุด
3 เครื่อง
1

ราคา/หน่วย
5,000
5,000
5,000
2,000
3,000

จานวนเงิน
5,000
5,000
5,000
2,000
3,000
20,000
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. ชื่องาน/โครงการ
พัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/4-6, 6/1-4, 7/8, 10/3, 11/2
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1, 2, 3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่
8, 9
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
2, 4, 5, 11
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายธนภัทร สุนทรภักดี
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในเวลาเรียนปกติถูกจากัดด้วย
ขอบเขตของเนื้อหาวิชา เวลา และพฤติกรรมในการแสดงออก ซึ่งเป็นอุปสรรคสาคัญทาให้การเรียนการสอนไม่สามารถสนอง
ความสนใจหรือความสามารถพิเศษให้แก่ผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความพร้อม ความสนใจ และมีทักษะ
พิเศษให้พัฒนาอย่างเต็มที่ได้ สถานศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาที่ดีในด้านการเจริญเติ บโตตาม
วัยให้กับผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดให้มีการจัดกิจกรรมเสริมความสามารถพิเศษและให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการด้านดนตรี / นาฏศิลป์ ศิลปะ กีฬา
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์ เพื่อเป็นกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้แสดงออกในความสามารถด้า นนาฏศิล ป์ให้กับ ผู้เรียนในวัน สาคัญต่ าง ๆ ทั้ งในและนอก
สถานศึกษา รวมทั้งเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ ตามที่สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นๆ ได้จัดให้มีการเข้า
ร่วม ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะด้านนาฏศิลป์ ด้านอารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ชุมชนและ
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกิจกรรมต่างๆ
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้และประสบการณ์จริงมากยิง่ ขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ เจตคติ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษความสนใจของผู้เรียน
รายบุคคลได้แสดงออกในการเรียนการสอน
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการทางานเป็นกลุ่มเป็นทีม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในการร่วมกิจกรรมต่างๆ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และมีโอกาสประสบความสาเร็จในการทาสิ่งใดสิง่ หนึ่ง และ
เกิดความชื่นชมยินดีต่อความสาเร็จนั้นๆ
5. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นๆ
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8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีความรู้จากประสบการณ์จริงมากยิ่งขึ้น
2. ผู้เรียนมีทักษะ เจตคติ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษความสนใจของผู้เรียนรายบุคคลได้
แสดงออกในการเรียนการสอน
3. ผู้เรียนรู้จักการทางานเป็นกลุม่ เป็นทีม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในการร่วมกิจกรรมต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง
4. ผู้เรียนมีทักษะด้านนาฏศิลป์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีอารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
5. ผู้เรียนได้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และมีโอกาสประสบความสาเร็จในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเกิดความชืน่ ชม
ยินดีต่อความสาเร็จนั้นๆ
6. ชุมชนและผู้ปกครอง องค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการทากิจกรรมร่วมกัน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีความรูจ้ ากประสบการณ์จริงร้อยละ 75
2. ผู้เรียนมีทักษะ เจตคติ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษความสนใจของผู้เรียนรายบุคคลได้
แสดงออกในการเรียนการสอน ร้อยละ 80
3. ผู้เรียนรู้จักการทางานเป็นกลุม่ เป็นทีม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ร้อยละ 80
4. ผู้เรียนมีทักษะด้านนาฏศิลป์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีอารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
5. ผู้เรียนได้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และมีโอกาสประสบความสาเร็จในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเกิดความชืน่ ชม
ยินดีต่อความสาเร็จนั้นๆร้อยละ 80
6. ผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหน่วยประสบการณ์การเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงร้อยละ 80
7. ผู้เรียน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ร้อยละ 85
8. ครูและผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น ในการทากิจกรรมร่วมกัน
ร้อยละ 80
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 แสดงในกิจกรรมพิธีเปิดกีฬาสีภายใน
2.2 แสดงในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
2.3 แสดงในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563

นายวิฑูร ดอกเทียน
นายธนภัทร สุนทรภักดี

ก.ค. – ส.ค. 2563
ส.ค. 2563
ธ.ค. 2563

นายธนภัทร สุนทรภักดี
นายธนภัทร สุนทรภักดี
นายธนภัทร สุนทรภักดี
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กิจกรรม/ขั้นตอน
2.4 กิจกรรมแข่งขันภายนอกสถานศึกษา
- รายการ Sport Dance for The Queen
- รายการ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและแดนเซอร์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน จ.นครปฐม
- รายการ ประกวดนาฏศิลป์ร่วมสมัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.5 แสดงในกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
2.6 แสดงในกิจกรรมน้องเยี่ยมพี่และคนดีศรีสามพราน
2.7 กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564

ผู้รับผิดชอบ
นายธนภัทร สุนทรภักดี

ม.ค. 2564
ก.พ. 2564
ต.ค. 2563 – มี.ค. 2564
ตลอดปีการศึกษา 2563

นายธนภัทร
นายธนภัทร
นายธนภัทร
นายธนภัทร

สุนทรภักดี
สุนทรภักดี
สุนทรภักดี
สุนทรภักดี

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

ที่

กิจกรรม/รายการ

1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรมพิธีเปิดกีฬาสีภายใน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมน้องเยี่ยมพี่และคนดีศรีสามพราน
กิจกรรมแข่งขันภายนอกสถานศึกษา
กิจกรรมการค่ายฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์
รวมทั้งสิ้น

อุดหนุน
(รายหัว)
20,000

เงินงบประมาณ
ประเภทการใช้เงิน
ระดม กิจกรรม
ตอบ ใช้ วัสดุ/
รวม
ทรัพยากร พัฒนา อื่นๆ
แทน สอย ครุภัณฑ์
ผู้เรียน
- 20,000  
-

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีความรูจ้ ากประสบการณ์จริงร้อยละ 75

วิธีการประเมิน
- ประเมินจากการตอบ
แบบสอบถามตาม
- ประเมินจากแบบตอบรับ
การเข้าร่วมกิจกรรม

2. ผู้เรียนมีทักษะ เจตคติ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความสามารถพิเศษความสนใจของผู้เรียนรายบุคคลได้
แสดงออกในการเรียนการสอน ร้อยละ 80
3. ผู้ เ รี ย นรู้ จั ก การท างานเป็ น กลุ่ ม เป็ น ที ม อยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี - แบบสังเกต
ความสุขในการร่วมกิจกรรมต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ร้อยละ 80

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม
- หนังสือประชาสัมพันธ์

- แบบสัมภาษณ์
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ตัวชี้วัดความบงชี้
4. ผู้เรียนได้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และมีโอกาสประสบ
ความสาเร็จในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเกิดความชื่นชมยินดี
ต่อความสาเร็จนั้นๆ ร้อยละ 80
5. ผู้เรียน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ร้อยละ 85
6. ครูและผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและผู้ปกครอง
หน่วยงานอื่น ในการทากิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 80

วิธีการประเมิน
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน

- ประเมินจากแบบตอบรับ
การเข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต

- หนังสือประชาสัมพันธ์
- แบบสัมภาษณ์

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีความรูจ้ ากประสบการณ์จริงมากยิ่งขึ้น
2. ผู้เรียนมีทักษะ เจตคติ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษความสนใจของผู้เรียนรายบุคคลได้
แสดงออกในการเรียนการสอน
3. ผู้เรียนสามารถทางานเป็นกลุม่ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
4. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ กีฬา ส่งผลให้ผู้เรียนมีร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
5. ผู้เรียนได้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และมีโอกาสประสบความสาเร็จในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเกิดความชืน่ ชม
ยินดีต่อความสาเร็จนั้น ๆ
6. ชุมชนและผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น ในการทากิจกรรมร่วมกัน
ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายธนภัทร สุนทรภักดี)
20 ก.พ. 2563

ลงชื่อ……………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผชู้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. ชื่องาน/โครงการ
ไหว้ครู ครอบครูดนตรีนาฏศิลป์ไทย
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
2/1-2, 1/4-6
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1, 2, 3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่
8, 9
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
3, 5
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายธนภัทร สุนทรภักดี
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
การไหว้ครู ครอบครูดนตรีนาฏศิลป์ไทยนับเป็นวัฒนธรรมไทยแบบหนึ่ง เป็นขนบธรรมเนียมอันดีงามในส่วนที่
เกี่ยวกับกิริยามารยาท สัมมาคารวะ และมีส่วนที่จะโน้มน้าวจิตใจมนุษย์ให้รักษาคุณความดี รักษาวิทยาการสืบเนื่องไปด้วยดี
ทั้งยังจูงใจให้เป็นผู้มีนิสัยอ่อนโยนไม่แข็งกระด้าง
การไหว้ครู คือ การแสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตนรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะมานะ
อดทน เพื่อจะได้เป็นความรู้ติดตัวนาไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า และโรงเรียน
สามพรานวิทยาได้มีการจัดการเรียนการสอนด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทยทั้งในรายวิชาพื้นฐาน วิชาเลือก และกิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู้ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้มีการดาเนินโครงการนี้
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ด้วยการถวายเครื่องสักการะ พลีกรรมแก่ปรมาจารย์ทั้งหลายทัง้ ปวง ที่มาประสิทธิ์
ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความมั่นใจในการเรียนนาฏศิลป์เป็นอย่างดี เมื่อได้ผ่านพิธีกรรมมาแล้ว
3. เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษ หากศิษย์ได้กระทาสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายกรรม
วจีกรรม หรือมโนกรรมก็ตาม
4. เพื่อไว้สาหรับต่อท่าราที่เป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงที่มีความเชือ่ มาแต่โบราณว่า เพลงหน้าพาทย์บางเพลงจะต้อง
ต่อท่าราในพิธไี หว้ครู จึงจะเกิดเป็นสิริมงคลทั้งแก่ผู้สอนและผู้เรียน
5. เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยา
ตั้งตนอยู่ในโอวาทคาสั่งสอของครูบาอาจารย์
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนสามพรานวิทยาได้เข้าร่วมพิธกี ารไหว้ครู ครอบครูดนตรีนาฏศิลป์ไทย
2. ครู บุคลากร และนักเรียนจากสถานศึกษาอื่นได้เข้าร่วมพิธีการไหว้ครู ครอบครูดนตรีนาฏศิลป์ไทย
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เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน ครู และบุคลกรโรงเรียน ได้สบื สาน สั่งสม ประเพณีการไหว้ครู ครอบครูดนตรีนาฏศิลป์ไทย
2. เกิดความสามัคคีในหมู่ขณะ
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินการ

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ติดต่อและประสานงานกับวิทยากร
2.2 จัดเตรียมเครื่องไหว้
2.3 ดาเนินงานพิธีการไหว้ครู ครอบครูดนตรีนาฏศิลป์
3. ติดตามและประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
นายวิฑูร ดอกเทียน
นายธนภัทร สุนทรภักดี

ก.พ. 2563

พ.ค. 2563
ส.ค. – ก.ย. 253
ส.ค. – ก.ย. 2563
ตลอดปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการโครงการไหว้ครู
ครอบครูดนตรีนาฏศิลป์ไทย
นายธนภัทร สุนทรภักดี

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ค่าไหว้ครู
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
อุดหนุน
ระดม
กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร
พัฒนา
ผู้เรียน
15,000
15,000
-

อื่นๆ

รวม
- 15,000
- 15,000

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ
ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภั
ณฑ์



11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
1. นักเรียน ครูและบุคลกรโรงเรียนสามพราน
วิทยาได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรี
นาฏศิลป์ไทย อย่างน้อยร้อยละ 70
2. มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สถานศึกษา
และหน่วยงานอื่นเข้าร่วม
3. มีการรายงานผลการดาเนินงานตาม
โครงสร้าง SEAT และการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
4. มีแผลปฏิบัติการและตรวจสอบแผนด้วย
กระบวนการ PDCA

วิธีการประเมิน
- ประเมินจากการตอบ
แบบสอบถามตาม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม

- ประเมินจากแบบตอบรับการเข้า
ร่วมกิจกรรม
- สัมภาษณ์ผปู้ กครอง นักเรียนเกี่ยวกับความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู
ครอบครูดนตรีนาฏศิลป์เรียนร่วม
- ประเมินจากแบบสอบถามการดาเนิน
กิจกรรมแต่ละรายการตามแผนปฏิบัติการ

- หนังสือประชาสัมพันธ์
- แบบสัมภาษณ์

- แบบประเมิน
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถทาให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในฐานะที่เป็นศิษย์มีครูเหมือนกัน
2. สามารถนาวิชาความรู้ที่เรียนมาไปถ่ายทอดได้ด้วยความมัน่ ใจโดยไม่ต้องกลัวว่า "ผิดครู"
3. เป็นการสร้างศิษย์ให้มีความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ทไี่ ด้เรียนมา กล้าแสดงออกไม่เก็บตัว
4. ทาให้มีความรู้กว้างขวางและเข้าใจในพิธีกรรมเช่นนี้อย่างชัดเจน
ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายธนภัทร สุนทรภักดี)
20 ก.พ. 2563
ลงชื่อ……………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผชู้ ่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. ชื่องาน/โครงการ
พัฒนาทักษะด้านดนตรี
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/4-6, 2/1, 4/4
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1, 2, 3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่
8, 9
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
4, 8, 9
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวิฑูร ดอกเทียน
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในเวลาเรียนปกติถูกจากัดด้วย
ขอบเขตของเนื้อหาวิชา เวลา และพฤติกรรมในการแสดงออก ซึ่งเป็นอุปสรรคสาคัญทาให้การเรียนการสอนไม่สามารถสนอง
ความสนใจหรือความสามารถพิเศษให้แก่ผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความพร้อม ความสนใจ และมีทักษะ
พิเศษให้พัฒนาอย่างเต็มที่ได้ สถานศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาที่ดีในด้านการเจริญเติบโตตาม
วัยให้กับผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดให้มีการจัดกิจกรรมเสริมความสามารถพิเศษและให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการด้านดนตรี / นาฏศิลป์ ศิลปะ กีฬา
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรี เพื่อเป็นกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้แสดงออกในความสามารถด้านดนตรีให้กับผู้เรียนในวันสาคัญต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษา
รวมทั้งเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆตามที่สานั กงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นๆได้จัดให้มีการเข้าร่วม ส่งผลให้
ผู้เรียนมีทักษะด้านดนตรี ด้านอารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ชุมชนและผู้ปกครองได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกิจกรรมต่างๆ
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้และประสบการณ์จริงมากยิง่ ขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ เจตคติ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษความสนใจของผู้เรียน
รายบุคคลได้แสดงออกในการเรียนการสอน
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการทางานเป็นกลุ่มเป็นทีม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในการร่วมกิจกรรมต่างๆ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และมีโอกาสประสบความสาเร็จในการทาสิ่งใดสิง่ หนึ่ง และ
เกิดความชื่นชมยินดีต่อความสาเร็จนั้นๆ
5. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและผูป้ กครอง และหน่วยงานอื่นๆ
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8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีความรู้จากประสบการณ์จริงมากยิ่งขึ้น
2. ผู้เรียนมีทักษะ เจตคติ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษความสนใจของผู้เรียนรายบุคคลได้
แสดงออกในการเรียนการสอน
3. ผู้เรียนรู้จักการทางานเป็นกลุ่มเป็นทีม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในการร่วมกิจกรรมต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง
4. ผู้เรียนมีทักษะด้านดนตรี ส่งผลให้ผู้เรียนมีอารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
5. ผู้เรียนได้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และมีโอกาสประสบความสาเร็จในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเกิดความชื่นชม
ยินดีต่อความสาเร็จนั้นๆ
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีความรูจ้ ากประสบการณ์จริงร้อยละ 75
2. ผู้เรียนมีทักษะ เจตคติ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษความสนใจของผู้เรียนรายบุคคลได้
แสดงออกในการเรียนการสอน ร้อยละ 80
3. ผู้เรียนรู้จักการทางานเป็นกลุม่ เป็นทีม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในการร่วมกิจกรรมต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ร้อยละ 80
4. ผู้เรียนมีทักษะด้านดนตรี ส่งผู้ให้ผู้เรียนมีอารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
5. ผู้เรียนได้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และมีโอกาสประสบความสาเร็จในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเกิดความชืน่ ชม
ยินดีต่อความสาเร็จนั้นๆ ร้อยละ 80
6. ผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหน่วยประสบการณ์การเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงร้อยละ 80
7. ผู้เรียน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ร้อยละ 85
8. ครูและผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น ในการทากิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 80
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 แสดงในกิจกรรมพิธีเปิดกีฬาสีภายใน
2.2 แสดงในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
2.3 แสดงในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563

นายวิฑูร ดอกเทียน
นายวิฑูร ดอกเทียน

ก.ค. – ส.ค. 2563
ส.ค. 2563
ธ.ค. 2563

นายวิฑูร ดอกเทียน
นายวิฑูร ดอกเทียน
นายวิฑูร ดอกเทียน
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กิจกรรม/ขั้นตอน
2.4 ร่วมกิจกรรมกับชุมชนในเขตอาเภอสามพราน
2.5 แสดงในกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
2.6 แสดงในกิจกรรมน้องเยี่ยมพี่และคนดีศรีสามพราน
2.7 กิจกรรมค่ายดนตรี
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
ม.ค. 2564
ก.พ. 2564
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
ตลอดปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นายวิฑูร ดอกเทียน
นายวิฑูร ดอกเทียน
นายวิฑูร ดอกเทียน
นายวิฑูร ดอกเทียน
นายวิฑูร ดอกเทียน

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรมพิธีเปิดกีฬาสีภายใน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมกับชุมชนในเขตอาเภอสามพราน
กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมน้องเยี่ยมพี่และคนดีศรีสามพราน
กิจกรรมค่ายดนตรี
รวมทั้งสิ้น

อุดหนุน
(รายหัว)

8,000
30,000
38,000

เงินงบประมาณ
รวม
ระดม
กิจกรรม
อื่นๆ
ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
- 8,000
- 30,000
- 38,000

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์


 

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีความรู้จากประสบการณ์
จริงร้อยละ 75
2. ผู้เรียนมีทักษะ เจตคติ และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษความสนใจของ
ผู้เรียนรายบุคคลได้แสดงออกในการเรียนการสอน
ร้อยละ 80
3. ผู้เรียนรู้จักการทางานเป็นกลุ่มเป็นทีม อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขในการร่วมกิจกรรมต่างๆ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ร้อยละ 80
4. ผู้เรียนได้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และมีโอกาส
ประสบความสาเร็จในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และ
เกิดความชื่นชมยินดีต่อความสาเร็จนั้นๆ ร้อยละ 80

วิธีการประเมิน
- ประเมินจากการตอบ
แบบสอบถามตาม
- ประเมินจากแบบตอบรับการ
เข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม

- แบบสังเกต

- แบบสัมภาษณ์

- หนังสือประชาสัมพันธ์

- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม - แบบประเมิน
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ตัวชี้วัดความบงชี้
5. ผู้เรียน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ร้อยละ 85

วิธีการประเมิน
- ประเมินจากแบบตอบรับการเข้า
ร่วมกิจกรรม
6. ครูและผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและ - แบบสังเกต
ผู้ปกครอง หน่วยงานอื่น ในการทากิจกรรมร่วมกัน
ร้อยละ 80

เครื่องมือที่ใช้
- หนังสือประชาสัมพันธ์
- แบบสัมภาษณ์

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีความรูจ้ ากประสบการณ์จริงมากยิ่งขึ้น
2. ผู้เรียนมีทักษะ เจตคติ และมีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษความสนใจของผู้เรียนรายบุคคลได้
แสดงออกในการเรียนการสอน
3. ผู้เรียนรู้จักการทางานเป็นกลุ่มเป็นทีม อยู่ร่วมกันอย่ างมีความสุขในการร่วมกิจกรรมต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง
4. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ กีฬา ส่งผลให้ผู้เรียนมีอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเป็นคน
ดี คนเก่ง และมีความสุข
5. ผู้เรียนได้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และมีโอกาสประสบความสาเร็จในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเกิดความชื่นชม
ยินดีต่อความสาเร็จนั้น ๆ
6. ชุมชนและผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น ในการทากิจกรรมร่วมกัน

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายวิฑูร ดอกเทียน)
20 ก.พ. 2563

ลงชื่อ……………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผชู้ ่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
งานห้องสมุด
1. ชื่องาน/โครงการ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสามพรานวิทยา
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่
3/1-4, 5/3, 11/3
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่
2, 3, 8
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
4
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายอุดมโชค ผลิศักดิ์ นางศิริพร จงดี
5. ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันห้ องสมุดโรงเรียนมีความสาคัญ และจาเป็น อย่างยิ่ ง สาหรับ การจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้
ห้องสมุดเป็น แหล่งศึกษาค้นคว้า ของนักเรียนและครู เป็นห้องสมุดที่มีมาตรฐาน มีประโยชน์เพื่อการเรียนการสอน
อย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตรซึ่งได้ระบุว่า ให้นักเรียนรู้จักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และรู้จักการ
ใช้ห้องสมุด ดังนั้น จึงสมควรพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า และใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แก่นักเรียน โดยการพั ฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปตาม
นโยบายการศึกษา 4.0
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อบริการผู้ใช้ห้องสมุดให้ได้รับสาระความรู้ได้ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยี ร่วมด้วย
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตลอดเวลา
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนใช้บริการห้องสมุดได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของนักเรียนทั้งหมด
2. สถิติการยืมหนังสือ รวมทั้ง Digital Library นักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของนักเรียนทั้งหมด
3. สถิติการสืบค้นข้อมูลจาก ระบบ Internet ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
4. มีหนังสือ Digital เพียงพอในการสืบค้น อย่างน้อย 20 เรื่อง ต่อนักเรียน 1 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน นิสัยรักการค้นคว้าสืบค้นข้อมูล
2. ห้องสมุดมีหนังสือและสื่อไม่ตีพิมพ์ที่น่าสนใจเพียงพอต่อการสนับสนุนการเรียนการสอน
3. มีบริการสืบค้น Internet และบริการยืม ระบบ Digital ได้อย่างเพียงพอ
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9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ดาเนินการ
1.1 จัดหาหนังสือวารสาร และวัสดุ
- บารุงรักษาโปรแกรมยืม – คืน
- จัดซื้อหนังสือDigital และ หนังสือทั่วไป
- จัดซื้อหนังสือพิมพ์วารสารประจาปี
1.2 งานส่งเสริมการอ่าน
- กิจกรรมนิทรรศการห้องสมุด
- ส่งเสริมการอ่านและบันทึกการอ่าน
1.3 พัฒนาห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ต
- ซ่อมและบารุงรักษาคอมพิวเตอร์
1.4 ปรับปรุงบรรยากาศห้องสมุด
- ซ่อมบารุงครุภัณฑ์ และจัดชื้อ
- จัดบรรยากาศ ตกแต่งภายใน
2. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้างานห้องสมุด

พ.ค. 2563
มิ.ย. 2563
ธ.ค. 2563
หัวหน้างานห้องสมุด
ก.พ. 2564
พ.ย. – ธ.ค. 2564
พ.ค. 2563

หัวหน้างานห้องสมุด

พ.ค.- ก.ย. 2563

หัวหน้างานห้องสมุด

ตลอดปีการศึกษา

นางศิริพร จงดี

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถั๋วจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ประเภทการใช้เงิน
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
อุดหนุน ระดม
กิจกรรม
ตอบ ใช้ วัสดุ/
อื่นๆ
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
แทน สอย ครุภัณฑ์
1 จัดหาหนังสือวารสารและวัสดุ
0
(91,000)
(งานประจา)
1.1 ระบบงานห้องสมุด
28,000
28,000

(แทนของเดิม)
1.2 จัดซื้อหนังสือDigital และ 40,000
40,000

หนังสือทั่วไป
1.3 จัดซื้อหนังสือพิมพ์
14,000
14,000

1.4 วารสารประจาปี
9,000
9,000

2 งานส่งเสริมการอ่าน
(11,000)
2.1 กิจกรรมนิทรรศการ
6,000
6,000

ห้องสมุด
2.2 ส่งเสริมการอ่าน
5,000
5,000
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ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
อุดหนุน ระดม
กิจกรรม
อื่นๆ
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
0
10,000

3 ปรับปรุงบรรยากาศห้องสมุด
มีชีวิต
3.1 ซ่อมบารุง ปรับปรุง
บรรยากาศห้องสมุด
3.2 ป้ายนิเทศหน้าห้องสมุด
5,000
รวมทั้งสิ้น
117,000
11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. สถิติการใช้บริการในห้องสมุด

-

-

วิธีการประเมิน
- ใช้แบบประเมินโครงการ

-

รวม

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์

(15,000)
10,000



5,000
117,000

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินโครงการ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนมากขึ้น
2. การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้ามากขึ้น
ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายอุดมโชค ผลิศักดิ์)
31 มีนาคม 2563

ลงชื่อ……………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
งานแนะแนว
1. ชื่องาน/โครงการ
ศูนย์สนเทศทางการศึกษาและอาชีพ
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
6/2-4
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1, 2, 3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
3, 6
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
2, 4, 10
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางสุภาวดี กิจประเสริฐ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพของโรงเรียน เป็นงานบริการเพื่อช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง เข้าใจ
ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม เป็นการบริการที่ช่วยให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง ปรับตัว แก้ไขปัญหา วางแนวทางชีวิต พัฒนา
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้เหมาะสม โดยมีการจัดบริการที่หลากหลาย
ดังนั้นจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้การดาเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูง สามารถ
ให้บริการข้อมูลที่รวดเร็ว ทันสมัย และครบทุกมิติ
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้งานแนะแนวสามารถจัดบริการแนะแนวให้กับนักเรียนได้ครบทั้ง 5 บริการ
2. เพื่อให้ห้องแนะแนวเป็นห้องศูนย์บริการข้อมูลด้านการศึกษาต่อ ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคมอย่างสมบูรณ์
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
มีนักเรียนมาใช้บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จานวน 1,300 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนรู้จักตนเอง รัก เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
2. นักเรียนมีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพ และดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการแนะแนว
1.2 เขียนโครงการเสนอ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ก.พ. 2563

นางสุภาวดี กิจประเสริฐ
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กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ปรับปรุงห้องแนะแนว
เม.ย. 2563 - มี.ค. 2564
2.2 ติดต่อสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ขอรับเอกสาร
เม.ย. 2563 - มี.ค. 2564
2.3 จัดป้ายนิเทศให้ความรู้นักเรียนตลอดปีการศึกษา
เม.ย. 2563 - มี.ค. 2564
2.4 จัดทาจุลสาร, เอกสารเผยแพร่นักเรียน สื่อการเรียน เม.ย. 2563 - มี.ค. 2564
2.5 ติดตามผลนักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบัน
มี.ค. 2563 - ก.ค. 2564
2.6 จัดทาสื่อการสอนกิจกรรมแนะแนวชั้น ม.1 – ม.6
เม.ย. 2563 - มี.ค. 2564
และวิจัยในชั้นเรียน
3. ติดตามและประเมินผล
15 - 30 มี.ค. 2564

นางสุภาวดีและคณะกรรมการ
นางสุภาวดีและคณะกรรมการ
นางสุภาวดีและคณะกรรมการ
นางสุภาวดีและคณะกรรมการ
นางสุภาวดีและคณะกรรมการ
นางสุภาวดีและคณะกรรมการ
นางสุภาวดี กิจประเสริฐ

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ประเภทการใช้เงิน

เงินงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม กิจกรรม
ทรัพยา พัฒนา
กร

ผู้เรียน

1 ปรับปรุงห้องแนะแนว
ติดตามผลนักเรียนเก่าและนักเรียน
ปัจจุบัน
จัดทาจุลสาร, เอกสาร เผยแพร่นักเรียน,
3
สื่อการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว
รวมทั้งสิ้น
2

รวม
อื่นๆ

3,600

-

-

-

3,600

5,000

-

-

-

5,000

6,900

-

-

-

6,900

15,500

-

-

-

15,500

ตอบ

ใช้

แทน

สอย
/

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
นักเรียนใช้บริการแนะแนว

วิธีการประเมิน
- แบบประเมินกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม

12. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนรู้จักตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
2. นักเรียนมีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพ และดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข

วัสดุ/
ครุภัณฑ์
/
/
/
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ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสุภาวดี กิจประเสริฐ)
20 ก.พ. 2563

ลงชื่อ……………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………...………………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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รายละเอียดเกี่ยวกับใช้เงินโครงการศูนย์สนเทศทางการศึกษาและอาชีพ
ลาดับที่
รายการ
ปรับปรุงห้องแนะแนว
1
ล้างแอร์
2
แว๊คลงพื้นห้องแนะแนว
3
พัดลมตั้งพื้น 18 นิ้ว

จานวน

ราคา/หน่วยละ

1 ครั้ง
1 กระป๋อง
2 ตัว

600
400
1,300

-

-

10 แผ่น

500

5,000
5,000

6 ขวด
6 ขวด
2 รีม
2 รีม
1 ชุด

250
250
200
250
3,000

1,500
1,500
400
500
3,000
6,900
15,500

รวม
จัดป้ายนิเทศให้ความรู้นกั เรียนตลอดปีการศึกษา
4
ใช้งบส่วนกลางฝ่ายบริหารวิชาการ
ติดตามผลนักเรียน
5
ทาป้ายไวท์นิลการศึกษาต่อของนักเรียน
รวม
จัดทาจุลสาร, เอกสาร เผยแพร่นักเรียน สื่อการเรียนการสอน
6
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ HP Deskjet GT5820
7
หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ Epson
8
กระดาษการ์ดทาปก
9
กระดาษการ์ดทาเกียรติบัตร
10 ชุดช่วยสอน (ไมล์ลอยและตู้ลาโพง)
รวม
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

จานวนเงิน
600
400
2,600
3,600
-
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
งานแนะแนว
1. ชื่องาน/โครงการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
6/1-4
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1, 2, 3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่
6
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
2, 10
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการของการประกอบอาชีพอิสระ มีประสบการณ์ทางานสามารถทางาน
เป็นหมู่คณะได้ มีการจัดระบบการทางานและมีรายได้ระหว่างเรียน
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะในรูปของบริษัทจาลอง
2. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในเรื่องการประกอบอาชีพอิสระ
3. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการประกอบอาชีพต่างๆ และมีรายได้ระหว่างเรียน
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 รวมกลุ่มจัดตั้งบริษัทจาลอง ประมาณ 20 บริษัท
2. นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนประมาณ 100 บาท/คน/ปี
3. นักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ได้ฝึกอาชีพอิสระ จานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีทักษะการทางานเป็นกลุ่ม มีประสบการณ์ในการจัดการ ได้ฝึกการประกอบอาชีพอิสระ และมีเจตคติที่ดีต่อ
การประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ระหว่างเรียน
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9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการแนะแนว
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ประชุมวางแผนงานการดาเนินงาน
2.2 สารวจนักเรียนที่มีรายได้ระหว่างเรียน
2.3 เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาสาธิตอาชีพอิสระให้กบั
นักเรียน
2.4 ดาเนินการตั้งร้านค้าในวันน้องเยี่ยมพี่
2.5 จัดหางานพิเศษให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

ก.พ. 2563

นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่

20 มิ.ย. 2563
พ.ค. 2563 - 30 ก.ค. 2563
28 ม.ค. 2564

นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่
นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่
นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่

17 ก.พ. 2564
เม.ย. 2564 - มี.ค. 2564
15-31 มี.ค.2564

นักเรียน สอร.
นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่
นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาสาธิตอาชีพ
อิสระให้กับนักเรียน
รวมทั้งสิ้น

อุดหนุน ระดม
(ราย ทรัพยา
กร
หัว)
-

-

ประเภทการใช้เงิน

กิจกรรม

รวม

ตอบ ใช้
แทน สอย

วัสดุ/
ครุภัณฑ์

พัฒนา
ผู้เรียน

อื่นๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ เงินนอกงบประมาณ
11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
นักเรียนได้ร่วมกันทางานเป็นกลุ่มมีประสบการณ์
ในการจัดการ ได้ฝึกการประกอบอาชีพอิสระมีเจตคติที่ดี
ต่อการประกอบอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพอิสระ
2. นักเรียนมีประสบการณ์ในการทางาน
3. นักเรียนได้ฝึกอาชีพต่างๆ และมีรายได้ระหว่างเรียน

วิธีการประเมิน
- สังเกตจากการทางาน
- แบบสอบถามนักเรียนทุกคน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม
- การสังเกต
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ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่)
20 ก.พ. 2563

ลงชื่อ……………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………...………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
งานแนะแนว
1. ชื่องาน/โครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย (กิจกรรมน้องเยี่ยมพี่)
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
6/1-3, 13/1-2
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1, 2, 3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
4, 6, 8
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
4
3. ลักษณะงาน/โครงการ ( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางสุภาวดี กิจประเสริฐ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นให้ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทร่วมกันจัดการศึกษา ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัด
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย (กิจกรรมน้องเยี่ยมพี่และแนะแนวการศึกษา) ขึ้น เพื่อให้นักเรียน
ชั้น ป.6 ในเครือข่าย ได้มาเห็นสภาพจริงและมีข้อมูลในการรับนักเรียน พร้อมชมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนสามพราน
วิทยา เพื่อเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจในการศึกษาต่อของนักเรียน
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนต่างๆ ได้ศึกษาสภาพจริงของโรงเรียนสามพรานวิทยา
2. เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้มีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเครือข่าย จานวน 300 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ในเครือข่าย ได้รับข้อมูลด้านการศึกษาต่อโรงเรียนสามพรานวิทยา
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการแนะแนว
1.2 เขียนโครงการเสนอ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

ก.พ. 2563

นางสุภาวดี กิจประเสริฐ
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กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2 จัดทาหนังสือส่งไปโรงเรียนประถมศึกษาในเครือข่าย
2.3 ส่งหนังสือ ใบตอบรับและตารางแนะแนวการศึกษา
2.4 จัดกิจกรรมงานน้องเยี่ยมพี่

27 ธ.ค. 2563
7 ม.ค. 2564
21-24 ม.ค. 2564
17 ก.พ. 2564

นางสุภาวดี กิจประเสริฐ
งานธุรการโรงเรียน
นางสุภาวดี กิจประเสริฐ
นางสุภาวดี และคณะกรรมการ

3. ติดตามและประเมินผล

15 - 31 มี.ค. 2564

นางสุภาวดี กิจประเสริฐ

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษานักเรียน
ป.6 และจัดกิจกรรม OPEN HOUSE
รวมทั้งสิ้น
11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.6 ได้มีข้อมูลในการตัดสินใจ
เลือกสถานศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1

ประเภทการใช้เงิน

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

อื่นๆ

12,500

-

-

-

12,500

12,500

-

-

-

12,500

วิธีการประเมิน
- แบบประเมินกิจกรรม

รวม

ตอบ ใช้
แทน สอย

/

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเครือข่าย เข้าใจถึงแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน สามพรานวิทยา
2. ครูและนักเรียน ได้แสดงกิจกรรมและเผยแพร่ผลงานเป็นการสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศให้แก่โรงเรียน

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสุภาวดี กิจประเสริฐ)
20 ก.พ. 2563

วัสดุ/
ครุภัณฑ์

/
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ลงชื่อ……………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา

(

) อนุมัติ

(

) ไม่อนุมัติ

(

) ควรปรับปรุง

เพราะ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...………………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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รายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการน้องเยี่ยมพีแ่ ละแนะแนวการศึกษา
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
ค่าเช่ารถรับ-ส่งนักเรียนชั้น ป.6 ในเครือข่าย
ค่าอาหารและน้า
ค่ารถในการไปแนะแนวการศึกษานักเรียน ป.6
ค่าของรางวัลนักเรียนการแสดง
ค่าของรางวัลนักเรียน ป.6 (แนะแนวการศึกษา)
ค่าของที่ระลึกสาหรับครูนักเรียนชั้น ป.6
ค่าการจัดกิจกรรมนิทรรศการน้องเยี่ยมพี่
รวมเงิน

จานวน
10 คัน
10 คน
15
-

ราคา/หน่วย
1,000
100
100
-

จานวนเงิน
10,000
1,000
1,500
12,500
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
งานแนะแนว
1. ชื่องาน/โครงการ นิทรรศการแนะแนวและกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ. มาตรฐานที่
6/4
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1, 2, 3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่
6, 9, 10
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
2, 4, 10
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางสุภาวดี กิจประเสริฐ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
พฤศจิกายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564
6. หลักการและเหตุผล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษาจะได้ข้อมูลการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอย่างกว้างขวางจากการชมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและได้ฝึกประสบการณ์อาชีพ
อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการตัดสินใจเลือกทางการศึกษาและประกอบให้กับตนเอง
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพแก่นักเรียน
2. นักเรียนชั้น ม.3 ได้ฝึกประสบการณ์อาชีพอย่างน้อยคนละ 2 อาชีพ
3. นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ
ของตนเอง
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 จานวน 470 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนจะมีข้อมูลทางการศึกษา พร้อมทั้งการประกอบอาชีพต่างๆ มากขึ้น อันเป็นองค์ประกอบในการ
ตัดสินใจเลือกทางศึกษาต่อและประกอบอาชีพต่อไป
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9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขัน้ เตรียมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการแนะแนว
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ติดต่อประสานงานกับครูกลุ่มสาระต่าง ๆ
และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
และวิทยากรด้านอาชีพสาขาต่าง ๆ
2.2 ส่งหนังสือและแบบตอบรับ
2.3 จัดงานตามที่วางแผนไว้
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

ก.พ. 2563

นางสุภาวดี กิจประเสริฐ

23 – 27 พ.ย. 2563

นางสุภาวดี กิจประเสริฐ

พ.ย. 2563
15 ธ.ค. 2563
มี.ค. 2564

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
อุดหนุน
ระดม
กิจกรรม
ที่
กิจกรรม/รายการ
(รายหัว)
ทรัพยากร
พัฒนา
ผู้เรียน
1 ค่าของว่างและน้าดื่ม
2 ค่าวัสดุฝึกอาชีพ
7,000
รวมทั้งสิ้น
7,000
11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
1. นักเรียนมีความสนใจและเข้าชมนิทรรศการ

นางสุภาวดี และ
คณะกรรมการ
นางสุภาวดี และ
คณะกรรมการ
นางสุภาวดี กิจประเสริฐ

ประเภทการใช้เงิน
อื่น
ๆ

รวม

-

7,000
7,000

วิธีการประเมิน
- แบบสอบถามนักเรียนทุกคน

ตอบ
แทน

-

วัสดุ/
ใช้
สอย ครุภัณฑ์

-

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้รับข้อมูลด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
2. นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของตนเอง

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสุภาวดี กิจประเสริฐ)
20 ก.พ. 2563

/
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ลงชื่อ……………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นกลุ่มที่สังกัด
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………………………………………….…………..……………………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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รายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการ นิทรรศการแนะแนวการศึกษาและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ

ที่
1
2

กิจกรรม/รายการ
ค่าของว่างและน้าดื่ม
ค่าวัสดุฝึกอาชีพ
รวมทั้งสิ้น

อุดหนุน
(รายหัว)
7,000
7,000

เงินงบประมาณ
ระดม
กิจกรรม
ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
-

อื่นๆ
-

รวม
7,000
7,000
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
งานแนะแนว
1. ชื่องาน/โครงการ
ทุนส่งเสริมการศึกษา
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
7/6, 9/3, 10/6
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1, 2, 3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
6, 9, 10
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่ 6, 9, 10
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางสุภาวดี กิจประเสริฐ, นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
มีนักเรียนจานวนหนึ่งของโรงเรียนสามพรานวิทยามีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ของนักเรียน ดังนั้นจึงจัดทางานนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจให้กับนักเรียน
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาให้มากขึ้น
2. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียนให้มีประสิทธิภาพมีขวัญกาลังใจในการเรียน
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. จัดสรรทุนการศึกษาทุกระดับชั้น 100 ทุน
2. จัดสรรปัจจัยพื้นฐานให้นักเรียนจานวน 80 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีกาลังใจในการเรียนมากขึ้น
2. นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการแนะแนว
1.2 เขียนโครงการเสนอ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

ก.พ. 2563

นางสุภาวดี กิจประเสริฐ
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กิจกรรม/ขั้นตอน
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 กิจกรรมทุนส่งเสริมการศึกษา
- ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนที่ขอทุน
- เยี่ยมบ้านนักเรียน
- พิจารณาจัดสรรนักเรียนทุน
- มอบทุนการศึกษา
2.3 กิจกรรมสารวจนักเรียนที่มีความต้องการ
ปัจจัยพื้นฐาน
- สารวจนักเรียนทุนเสมอภาค
- มอบเงินทุนอาหารกลางวัน
พร้อมทั้งจัดทาเอกสารเบิกจ่าย
- มอบเงินทุนเสมอภาค
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

พ.ค. 2563
1 มิ.ย. – ก.ค. 2563
22 ก.ค. 2563
11 ส.ค. 2563
15 - 25 พ.ค. 2563

นางสุภาวดี กิจประเสริฐ
ครูที่ปรึกษา
คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ
ผู้อานวยการโรงเรียน

1 มิ.ย. - 30 ก.ค. 2563 และ
ก.ย.2563 - ก.พ. 2564

นางสุภาวดีและครูที่ปรึกษา
ทีมงานธุรการ

ภาคเรียนที่ 1 ส.ค.2563
ภาคเรียนที่ 2 ม.ค.2564
มี.ค. 2564

นางสุภาวดีและครูที่ปรึกษา
นางสุภาวดี กิจประเสริฐ

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 มอบทุนการศึกษา
2 มอบเงินทุนอาหารกลางวัน
3 มอบเงินทุนเสมอภาค
รวมทั้งสิ้น

อุดหนุน
(รายหัว)

เงินงบประมาณ
ระดม
กิจกรรม
ทรัพยากร พัฒนา
ผู้เรียน

ประเภทการใช้เงิน
อื่นๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

ตอบ
แทน

-

ใช้
สอย

-

-

-

-

-

-

-

-

วัสดุ/
ครุภัณฑ์

หมายเหตุ ใช้เงินนอกงบประมาณ
11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
1. นักเรียนรับทุนการศึกษาสามารถเรียนจบ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
- สังเกตจากนักเรียนที่ได้รับทุน
- แบบสอบถามนักเรียนทุกคน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มีขวัญ กาลังใจทาให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

-
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ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสุภาวดี กิจประเสริฐ)
20 ก.พ. 2563

ลงชื่อ……………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
งานแนะแนว
1. ชื่องาน/โครงการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
7/6, 9/3, 10/6
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1, 2, 3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่
6, 9, 10
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
6, 9, 10
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2538 และเริ่มให้นักเรียน
นักศึกษากู้ยืมได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 โดยมีหลักการให้กู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่า
เรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา (พระราชบัญญัติกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541) ซึ่งโรงเรียนสามพรานวิทยามีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บางส่วนที่
ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังนั้นโรงเรียนสามพรานวิทยาจึงขอเข้าร่วมดาเนินงาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากขึ้น
2. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียนให้มีประสิทธิภาพมีขวัญกาลังใจในการเรียน
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับสิทธิก์ ู้ยืมกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 10
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และมีเงินค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา
2. นักเรียนมีกาลังใจในการเรียนมากขึ้น
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9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการแนะแนว
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 นักเรียนผู้กู้ยืมรายเก่าทาสัญญากู้ยืมต่อเนื่อง
2.2 รับสมัครนักเรียนผู้กู้ยืมรายใหม่
2.3 เยี่ยมบ้านนักเรียนผู้กู้ยืมรายใหม่
2.4 ประชุมพิจารณานักเรียนให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.
2.5 ทาสัญญา ส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ.
2.6 จ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
และเงินค่าครองชีพ
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

ก.พ. 2563

นางสุภาวดี กิจประเสริฐ
นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่

พ.ค. 2563
มิ.ย. 2563
ก.ค. 2563
ก.ค. 2563
ก.ค., ธ.ค. 2563
ต.ค. 2563, มี.ค. 2564

นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่
นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่
ครูที่ปรึกษา
คณะกรรมการพิจารณากองทุนกู้ยืมฯ

นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่
ธนาคารกรุงไทย, ฝ่ายธุรการ

มี.ค. 2564

นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

ประเภทการใช้เงิน

เงินงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 นักเรียนผู้กู้ยืมรายเก่าทาสัญญา
กู้ต่อเนื่อง
2 รับสมัครนักเรียนผู้กู้ยืมรายใหม่
รวมทั้งสิ้น

อุดหนุน
(รายหัว)

ระดม
ทรัพยากร

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

-

-

-

-

-

-

อื่นๆ

-

-

รวม ตอบ ใช้

แทน สอย

วัสดุ/
ครุ ภณ
ั ฑ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ ใช้เงินนอกงบประมาณ จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
1. นักเรียนผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีการประเมิน
- สถิติผู้สาเร็จการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้
- ปพ.1

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีโอกาสศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีขวัญ กาลังใจทาให้การ
เรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่)
20 ก.พ. 2563

ลงชื่อ……………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………...……

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
งานแนะแนว
1. ชื่องาน/โครงการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/4, 2/1, 4/1-4, 7/6, 10/6
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1, 2, 3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
6, 9
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
2, 6, 11
3. ลักษณะงาน/โครงการ ( ) ใหม่
(  ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
กระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจและสังคม และเพื่อให้
นักเรียนได้รู้จักเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และแก้ไขปัญหาได้ งานแนะแนวจึงจัดโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth
Counselor) ขึ้นเพื่อนักเรียนแกนนาที่ได้รับการอบรมแล้ว ได้ขยายผลและใช้ความรู้ในการให้คาปรึกษาเบื้องต้นแก่เพื่อนๆ
นักเรียนในโรงเรียน
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนแกนนาได้ช่วยเพื่อนโดยการให้คาปรึกษาเบื้องต้น
2. เพื่อให้นักเรียนที่มาขอรับคาปรึกษาได้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของตนเอง
3. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ นักเรียนแกนนาเพื่อนที่ปรึกษา จานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ นักเรียนได้รู้จักเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และแก้ไขปัญหาได้
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการแนะแนว
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ประชุมนักเรียนแกนนาเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
2.2 ทบทวนขั้นตอนและบทบาทของการให้คาปรึกษา
2.3 จัดอบรมนักเรียนแกนนารุ่นใหม่
2.4 นักเรียนให้คาปรึกษาแก่เพื่อน ๆ
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

ก.พ. 2563

นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่

24 พ.ค. 2563
30 - 31 พ.ค. 2563
18 มิ.ย. 2563
ตลอดปีการศึกษา
มี.ค. 2564

นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่
นางสุภาวดี กิจประเสริฐ
และคณะกรรมการ
นักเรียนแกนนา YC
นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่
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10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

ประเภทการใช้เงิน

เงินงบประมาณ
ที่
1

กิจกรรม/รายการ

อุดหนุน

ระดม กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนา
ผู้เรียน

จัดอบรมนักเรียนแกนนารุ่นใหม่ 11,600
จานวน 100 คน
รวมทั้งสิ้น

11,600

อื่นๆ

รวม

-

-

-

11,600

-

-

-

11,600

ตอบ
แทน

/

ใช้
สอย

วัสดุ/
ครุภัณฑ์

/

/

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
1. สถิตินักเรียนที่มาขอรับบริการ

วิธีการประเมิน
- แบบบันทึกการให้คาปรึกษา

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม

12. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนแกนนาได้ช่วยเพื่อนโดยการให้คาปรึกษาเบื้องต้น
2. นักเรียนที่มาขอรับคาปรึกษาได้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของตนเอง
3. ฝึกให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น
ลงชื่อ…………………………………. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่)
20 ก.พ. 2563

ลงชื่อ……………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเห็นกลุ่มที่สังกัด
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ……………………………………………………………………………………………………………….…………..……………….………………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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รายละเอียดเกี่ยวกับใช้เงินโครงการนักเรียนเพื่อนทีป่ รึกษา (YC : Youth Counselor)
ลาดับที่
รายการ
1
ค่าตอบแทนวิทยากร
2
ค่าอาหารและน้านักเรียนที่เข้ารับการอบรม
3
ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ
รวมเงิน

จานวน
3 คน
100 คน
100 คน

ราคา / หน่วยละ
1,200
40
40

จานวนเงิน
3,600
4,000
4,000
11,600
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. ชื่องาน/โครงการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
10/3
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
2
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 2, 3, 4
สนองค่านิยมหลักของคนไทย ข้อที่
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางสาวศกลวรรณ อุ่นคง และฝ่ายงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อตอบสนองต่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา เพื่อให้เยาวชนของชาติ
ได้พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม มีระเบียบวินัย การอบรม รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความ
เป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีจิตสาธารณะให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อน่ื
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การจัดกิจกรรมของนักเรียน ทั้งในและนอกหลักสูตรดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อให้นักเรียนมีจิตส านึกในความเป็นไทย มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและมีจิต สาธารณะ
มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของสังคม
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรมีความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีการพัฒนาทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และมีระเบียบวินัย และมีจิตสาธารณะให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผนการทางาน
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 สารวจการจัดกิจกรรม
2.2 จัดกิจกรรมวิชาการ
2.3 จัดกิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือเนตรนารี

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ก.พ. 2563

นางสาวศกลวรรณ อุ่นคง

ก.พ. 2563
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564

คณะกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมการดาเนินการ
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กิจกรรม/ขั้นตอน
2.4 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2.5 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
2.6 จัดกิจกรรมสารสนเทศ ICT
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
ตลอดปีการศึกษา

ผู้รบั ผิดชอบ
คณะกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมการดาเนินการ
นางสาวศกลวรรณ อุ่นคง

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1
2
3
4

กิจกรรมวิชาการ
กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือเนตรนารี
กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมสารสนเทศ ICT
รวมทั้งสิ้น

อุดหนุน
(รายหัว)
-

เงินงบประมาณ
ประเภทการใช้เงิน
รวม
ระดม
กิจกรรม
ตอบ ใช้ วัสดุ/
อื่นๆ
ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
แทน สอย ครุภณ
ั ฑ์
316,000
- 316,000

360,000
- 360,000

360,000
- 360,000

48,000
48,000

1,084,000
- 1,084,000

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่
โรงเรียนได้จัดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
- ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินกิจกรรม
- แบบสรุปผลการปฏิบัติงาน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีจิตสานึกในความเป็นชาติไทยและดาเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมที่ดีขึ้น
3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อสังคมและเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม
4. นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
5. นักเรียนมีจิตสาธารณะและบาเพ็ญประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น
6. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจ และ
ความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสาวศกลวรรณ อุ่นคง)
2 เมษายน 2563
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ลงชื่อ.……………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสาเภา ปู่เพี้ยน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………….………….……………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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รายละเอียดการใช้เงินตามโครงการ ประจาปีการศึกษา 2563
รายละเอียดการใช้เงินตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ลาดับ
รายการ
ที่
1 กิจกรรมวิชาการ
ตลาดนัดวิชาการ คณิตศาสตร์
ตลาดนัดวิชาการ วิทยาศาสตร์
ตลาดนัดวิชาการ ภาษาไทย
ตลาดนัดวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
ตลาดนัดวิชาการ สังคมศาสนาวัฒนธรรม
ตลาดนัดวิชาการ ศิลปะ
ตลาดนัดวิชาการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตลาดนัดวิชาการ สุขศึกษาและพละศึกษา
ตลาดนัดวิชาการ งานห้องสมุด
ตลาดนัดวิชาการ งานแนะแนว
กิจกรรมบูรณาการสุขศึกษาและพลศึกษา (กีฬาภายใน)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ+ กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ ม.3,6
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3,6
กิจกรรมพัฒนานักเรียนผู้นาวิชาการและนักเรียนเครือข่าย

กิจกรรมวิชาการสัมพันธ์
กิจกรรมปฐมนิเทศ

2

3

4

กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ม.1-3
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1-3
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ม.4-6
กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1-3
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.4-6
กิจกรรมสารสนเทศ / ICT
จานวนนักเรียน = ต้น /ปลาย =รวม

การคานวณเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวม
1. ม.ต้น 440 บาท/ภาคเรียน
ม.ต้น
2. ม.ปลาย 475 บาท/ภาคเรียน
ม.ปลาย

จานวน
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
1,200
1,200
360
360
600

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
60
50
100
100
50

800
800
400

300
100
100

800
400

300
300

1,200

40

316,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
72,000
60,000
36,000
36,000
32,000
30,000
360,000
240,000
80,000
40,000
360,000
240,000
120,000
48,000
48,000

800

400

1200

หมายเหตุ

รวมเงิน (หนึ่งล้านแปดหมืน่ สองพันบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย จานวนเงิน

800
400

1,084,000
704,000
380,000
1,084,000
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
1. ชื่องาน/โครงการ
พัฒนางานฝ่ายบริหารงบประมาณ
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่
2/1-4
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
กลยุทธ์ที่
5
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
2, 8, 9
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางเบญจรัตน์ มณีรมย์
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานในฝ่ายบริหารงบประมาณของโรงเรียนสามพรานวิทยา เป็นฝ่ายที่ช่วยสนับสนุนและอานวยความ
สะดวกให้แก่บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินงานในฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหาร
บุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป โดยมุ่งส่งเสริมการให้บริ การในด้านการบริหารทรัพย์สิน งานสารบรรณ งานพัฒนาบุคลากร
การจัดประชุมครูและคณะกรรมการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน
โครงการ/กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของโรงเรี ย น ดั ง นั้ น บุ ค ลากรในฝ่ า ยบริ ห ารงบประมาณทุ ก คน จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ การพัฒนางาน
ในฝ่ายบริหารงบประมาณ จึงมีความสาคัญ และจะต้องพัฒนาปรับปรุงให้งานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลใน
การดาเนินงาน
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนางานด้านบริหารทรัพย์สิน งานสารบรรณ งานแผนงานและสารสนเทศ งานพัฒนาบุคลากร การประชุม
ครู คณะกรรมการบริหารของโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบแนวปฏิบัติของทางราชการได้ถูกต้องมากขึ้น
3. เพื่อบริการและอานวยความสะดวกให้แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. การบริหารในฝ่ายบริหารงบประมาณ มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
2. ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90
3. ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการให้บริการงานของฝ่ายบริหารงบประมาณมากกว่าร้อยละ 75
เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรในฝ่ายบริหารงบประมาณปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
2. ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนมีความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการได้ถูกต้อง
3. ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการให้บริการงานของฝ่ายบริหารงบประมาณ
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9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลปีการศึกษาที่ผ่านมา
1.2 ดาเนินการจัดทาโครงการ
1.3 ขออนุมัติโครงการ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ปรับปรุงสานักงานฝ่ายบริหารงบประมาณโดย
ปรับปรุงงานของแต่ละฝ่าย โดยใช้การบริหาร
แบบทั่วถึงทั้งองค์กร
2.2 จัดทาคู่มือ เอกสาร แบบกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับระเบียบ แนวปฏิบัติ ให้มีความถูกต้องและ
เหมาะสม
2.3 ดาเนินงานบริหารและพัฒนางาน
- งานสารบรรณ
- งานระดมทรัพยากร
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและสินทรัพย์
- งานแผนงาน
- งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานตรวจสอบและจัดระบบควบคุมภายใน
- งานประเมินผล
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ก.พ. 2563
ก.พ. 2563
ก.พ. 2563

นางเบญจรัตน์ มณีรมย์

เม.ย. 2563

คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายฯ

เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564

คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายฯ

เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564

คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายฯ

มี.ค. 2564

นางเบญจรัตน์ มณีรมย์

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ประเภทการใช้เงิน
เงินงบประมาณ
ตอบ
ใช้ วัสดุ/
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
อุดหนุน
ระดม
กิจกรรม
อื่นๆ
แทน สอย ครุภัณฑ์
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
251,240
- 251,240

สานักงาน
2 ค่าซ่อมบารุงครุภัณฑ์
85,200
- 85,200

รวมทั้งสิ้น
336,440
- 336,440
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11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบ่งชี้
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติ

วิธีการประเมิน
- การสังเกตการปฏิบัติงานของบุคลากร
- จากผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติ
- จากการประเมินความพึงพอใจ
- จากการสอบถามผู้ใช้บริการ

เครื่องมือที่ใช้
- การสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบสอบถาม
- แบบสอบถาม

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การบริหารงานในฝ่ายบริหารงบประมาณ มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ครูและบุคลากรให้ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจในระดับมาก เกินกว่าร้อยละ 75

ลงชื่อ.………………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางเบญจรัตน์ มณีรมย์)
20 ก.พ. 2563

ลงชื่อ………………………………………….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางเบญจรัตน์ มณีรมย์)
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ...…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

ลงชื่อ..………………………………………….
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาบุคลากร
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่
2/1-4
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
กลยุทธ์ที่
4
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 2
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
4
3. ลักษณะงาน/โครงการ ( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ นางสาวจันทร์พนา ทองโสม
5. ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็น การสนับ สนุนส่งเสริมให้บุ คลากรของโรงเรียนได้ มีความรู้ และประสบการณ์ ใหม่ ๆ ซึ่งจะนามาพัฒนา
ปรับปรุงโรงเรียนให้มีความเจริญทั้งด้านการบริหารและด้านการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย จึงเห็นสมควรที่
จะต้องพัฒนาครูและบุคลากรอยู่เสมอ
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้มีความรู้และประสบการณ์มากยิ่งขึ้น
2. เพื่อสนับสนุนครูและบุคลากรให้มีความพร้อมและทันสมัยในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรของโรงเรียน ร้อยละ 90 เข้ารับการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ทาให้งานมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
1. การบริหารงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ดาเนินการจัดทาโครงการ
1.2 ขออนุมัติโครงการ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ศึกษาข้อมูลในการอบรมสัมมนาในส่วนของ
สายผู้บริหารและครูผู้สอน
2.2 ดาเนินการส่งผู้เกี่ยวข้องเข้าอบรมสัมมนา
2.3 งานบารุงขวัญกาลังใจ
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ก.พ. 2563
ก.พ. 2563

นางสาวจันทร์พนา ทองโสม
นางสาวจันทร์พนา ทองโสม

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564

นางสาวจันทร์พนา ทองโสม
นางสาวสุภาวรรณ จิตทะเน
นางสาววันวิสาข์ ขัติยะ

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
มี.ค. 2564

นางเบญจรัตน์ มณีรมย์
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10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
อุดหนุน
ระดม กิจกรรม
อื่นๆ
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน

1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม
สัมมนา และเบี้ยเลี้ยงค่ายลูกเสือ
300,000
ของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
โรงเรียนตลอดปีการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
300,000

-

-

-

-

ประเภทการใช้เงิน
รวม

ตอบ
แทน

300,000



ใช้ วัสดุ/
สอย ครุภัณฑ์



300,000

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบ่งชี้
1. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรมีความรู้
ความสามารถมากขึ้น

วิธีการประเมิน
- การสอบถามครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรที่เข้ารับการอบรมสัมมนา

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม
- แบบรายงาน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถมากขึ้น
2. การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ครูและบุคลากรมีขวัญและกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน
ลงชื่อ.………………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสาวจันทร์พนา ทองโสม)
20 ก.พ. 2563
ลงชื่อ…………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ.
(นางเบญจรัตน์ มณีรมย์)
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ...………….…………………………………………………………………………………………………………………..………………………..…………
ลงชื่อ..………………………………………….
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
1. ชื่องาน/โครงการ
จัดหาบุคลากรเพิ่ม (ครูจ้างสอน/เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างชั่วคราว)
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่
2/1-4
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
กลยุทธ์ที่
4
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 2, 3
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
2
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางเบญจรัตน์ มณีรมย์
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
ครูเป็นบุคลากรส าคัญที่จ ะช่วยชี้แนะการเรียนการสอนให้ประสบความส าเร็จ และความรู้ความสามารถของครู
ตรงตามสาขาวิชาที่สอนจะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น โรงเรียนสามพรานวิทยาซึ่งขาดแคลนครู ใน
ฝ่ า ยงานและกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ ดั ง นี้ วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ ภาษาไทย สั ง คมศึ ก ษาฯ การงานอาชี พ ฯ
ภาษาต่างประเทศ งานบรรณารักษ์ งานวัดผล งานธุรการ และวิทยากรท้องถิ่นดนตรี และพลศึกษา ซึ่งจาเป็นต้องจ้างครู
สาขาดังกล่าวมาช่วยสอนและปฏิบัติงานเพื่อให้การสอนและบริการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. เพื่อให้บริการงานด้านต่าง ๆ แก่ครูและนักเรียนได้ทั่วถึง
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครูอัตราจ้าง จานวน 10 คน
2. วิทยากรท้องถิ่น จานวน 1 คน
3. นักการและแม่บ้าน จานวน 5 คน
4. พนักงานขับรถ จานวน 1 คน
เชิงคุณภาพ
เพื่อให้การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
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9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ขออนุมัติโครงการ
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ประกาศหาครูจ้างสอนและดาเนินการ
คัดเลือกครูจ้างสอน
2.2 ทาสัญญาจ้าง
2.3 ดาเนินการสอน/การปฏิบัติงาน
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ก.พ. 2563
ก.พ. 2563

นางเบญจรัตน์ มณีรมย์
นางเบญจรัตน์ มณีรมย์

เม.ย. 2563

คณะกรรมการบริหาร

เม.ย. 2563
เม.ย. 2563– มี.ค. 2564
มี.ค. 2564

นางสาวประทุมมาศ ฉายากรณ์
ครูอัตราจ้าง/แม่บ้าน/ยาม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

อุดหนุน
(รายหัว)

1 ค่าจ้างครู, ครูต่างชาติ,
วิทยากรท้องถิ่น, ลูกจ้าง
ชั่วคราว, แม่บ้าน, นักการ
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
ระดม
กิจกรรม
ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
2,544,000

-

2,544,000

ประเภทการใช้เงิน
อื่นๆ
-

-

รวม

ตอบ
แทน

2,544,000



- 2,544,000

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบ่งชี้
1. การเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการประเมิน
- การนิเทศการสอนของครู
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีครูเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน

ใช้ วัสดุ/
สอย ครุภัณฑ์
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ลงชื่อ.………………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางเบญจรัตน์ มณีรมย์)
20 ก.พ. 2563

ลงชื่อ………………………………………….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางเบญจรัตน์ มณีรมย์)
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..…………

ลงชื่อ..………………………………………….
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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รายละเอียดค่าจ้างครูและบุคลากรโรงเรียนสามพรานวิทยา ประจาปีการศึกษา 2563 (จานวน 17 คน)
ประเภทที่
1
2
3
4
5

เงินเดือน
ครูอัตราจ้าง,เจ้าหน้าที่ 13,500
ครูต่างชาติ 25,000
พนักงานขับรถ 12,000
นักการและแม่บ้าน 9,000
วิทยากรท้องถิ่น 4,000
รวม

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จ้างจานวน (เดือน)
12 เดือน
12 เดือน
12 เดือน
12 เดือน
12 เดือน

จานวน (คน)
10 คน
1 คน
1 คน
4 คน
1 คน
17 คน

รวมเป็นเงิน
1,620,000 บาท
300,000 บาท
144,000 บาท
432,000 บาท
48,000 บาท
2,544,000 บาท
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
1. ชื่องาน/โครงการ
พัฒนางานยานพาหนะ
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่
2/1-4
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
กลยุทธ์ที่
5
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 3
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
2
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นายธวัชชัย พิริยานุวงศ์
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
การบริ ห ารงานของโรงเรี ย นจะด าเนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ด าเนิ น งานของโรงเรี ย นขั บ เคลื่ อ นไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิภ าพ โรงเรี ยนจึ งจ าเป็ นต้ อ งจั ด ยานพาหนะเพื่ อบริ การแก่ บุค ลากรของโรงเรีย น และจะต้ อ งดู แ ลบ ารุ ง รัก ษา
ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการด้านยานพาหนะแก่บุคลากรของโรงเรียนอย่างทั่วถึง
2. เพื่อให้ยานพาหนะของโรงเรียนอยู่ในสภาพที่ดี มีความพร้อมต่อการใช้งาน
3. เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
บุคลากรของโรงเรียน จานวนร้อยละ 90 ได้รับการบริการด้านยานพาหนะของโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. การบริหารจัดการของโรงเรียน มีประสิทธิภาพมากกว่า ร้อยละ 75
2. สภาพยานพาหนะของโรงเรียนอยู่ในสภาพที่ดีมีความพร้อมต่อการใช้งานมากว่า ร้อยละ 75
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ดาเนินการจัดทาโครงการ
1.2 ขออนุมัติโครงการ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ดาเนินการให้บริการรถรถตู้ และรถกระบะ
2.2 เบิกจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิง
2.3 ดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
2.4 การดูแล ซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ
3. ติดตามประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ก.พ. 2563
มี.ค. 2563

นายธวัชชัย พิริยานุวงศ์
นายธวัชชัย พิริยานุวงศ์

เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564
เม.ย. 2563– มี.ค. 2564
เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564
เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564

นายบุญเกิด กลิ่นถือศีล
นางเบญจรัตน์ มณีรมย์
นางเบญจรัตน์ มณีรมย์
นายธวัชชัย พิริยานุวงศ์
นายบุญเกิด กลิ่นถือศีล
นางเบญจรัตน์ มณีรมย์

มี.ค. 2564
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10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
2 ค่าซ่อมบารุงรถยนต์
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
รวม
อุดหนุน
ระดม
กิจกรรม
อื่นๆ
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
250,000
- 250,000
150,000
- 150,000
400,000
- 400,000

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ
แทน

ใช้
สอย

วัสดุ/
ครุภัณฑ์




11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบ่งชี้
1. ยานพาหนะมีการใช้งานและได้รับ
การดูแลรักษา
2. ยานพาหนะใช้งานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า

วิธีการประเมิน
- จากค่าใช้จ่ายในการชาระค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง ค่าซ่อมบารุงรถยนต์
- จากการประเมินตามมาตรการ
ประหยัดการใช้พลังงาน

เครื่องมือที่ใช้
- ตรวจสอบจากใบเสร็จ
- แบบสอบถาม

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การให้บริการด้านยานพาหนะของโรงเรียน มีความเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร เป็นผลให้การบริหาร
จัดการและการจัดเรียนการสอนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ 75

ลงชื่อ.………………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายธวัชชัย พิริยานุวงศ์)
20 ก.พ. 2563

ลงชื่อ………………………………………….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางเบญจรัตน์ มณีรมย์)
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..…………
ลงชื่อ..………………………………………….
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
1. ชื่องาน/โครงการ
พัฒนาการบริการสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่
2/1-4
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
กลยุทธ์ที่
5
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 2
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
12
3. ลักษณะงาน/โครงการ ( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางเบญจรัตน์ มณีรมย์
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยโรงเรียน
จะต้องจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ วีดีทัศน์ ศูนย์การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่ม ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จ ะต้องใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น การติดต่อผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทางโทรศัพ ท์
การบริการทางด้านการใช้น้าประปาภายในโรงเรียน การเก็บขยะ การให้บริการระบบ internet ดังนั้น โรงเรียนจึงขอระดม
ทรัพยากรจากผู้ปกครองนักเรียนในการพัฒนางานสาธารณูปโภคของโรงเรียน เพื่อพัฒนาการบริการสาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียนส่วนหนึ่ง และพัฒนาบริการสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนพร้อมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคน จัดเรียนการสอนของโรงเรียนได้ร้อยละ 90 ของเวลาเปิดทาการ
2. ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 75
เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคน สามารถจัดการเรียนการสอนได้
2. ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจมาก
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ศึกษาข้อมูลปีการศึกษา 2562
1.2 ดาเนินการจัดทาโครงการ
1.3 ขออนุมัติโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ก.พ. 2563
ก.พ. 2563
ก.พ. 2563

นางเบญจรัตน์ มณีรมย์
นางเบญจรัตน์ มณีรมย์
นางเบญจรัตน์ มณีรมย์
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2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภค
จากผู้ปกครองนักเรียน
2.2 เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงิน
- เงินอุดหนุน/เงินระดมทรัพยากร
2.3 ดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
3. ขั้นติดตามผล
3.1 สรุปผลการใช้เงินค่าสาธารณูปโภคจาก
ใบแจ้งหนี้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดปี
การศึกษา
3.2 สรุปการใช้สาธารณูปโภค ระหว่างปีการศึกษา
2562 กับปีการศึกษา 2563 เพื่อเปรียบเทียบ
และหามาตรการประหยัดพลังงาน

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564

นางเบญจรัตน์ มณีรมย์

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564

นางเบญจรัตน์ มณีรมย์

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564

นางเบญจรัตน์ มณีรมย์

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564

นางเบญจรัตน์ มณีรมย์

มี.ค. 2564

นางเบญจรัตน์ มณีรมย์

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
อุดหนุน
ระดม
กิจกรรม
ที่
กิจกรรม/รายการ
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนา
ผู้เรียน
1 พัฒนาการบริการ
600,000 1,200,000

สาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียน
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าน้าประปา
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าขยะ
- ค่าสัญญาณ
Internet (1,200x40)
รวมทั้งสิ้น
11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบ่งชี้
1. จานวนครั้งการแจ้งปัญหา
2. ร้อยละของความพึงพอใจ

48,000
600,000 1,200,000

ประเภทการใช้เงิน
อื่นๆ

รวม

ตอบ
แทน

ใช้ วัสดุ/
สอย ครุภัณฑ์

100,000 1,900,000



48,000



48,000 100,000 1,948,000

วิธีการประเมิน
- ประเมินจากค่าใช้จ่ายในการชาระ
ค่าสาธารณูปโภคประจาเดือน
- สอบถามผู้เกี่ยวข้อง

เครื่องมือที่ใช้
- ตรวจสอบจากบันทึกการแจ้งบริการ
เรียกแก้ปัญหา
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงการวางมาตรการประหยัดพลังงาน

ลงชื่อ.………………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางเบญจรัตน์ มณีรมย์)
20 ก.พ. 2563

ลงชื่อ………………………………………….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางเบญจรัตน์ มณีรมย์)
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..…………

ลงชื่อ..………………………………………….
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารบุคคล
1. ชื่องาน/โครงการ
พัฒนาสานักงานฝ่ายบริหารบุคคล
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6, 2/1-4
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 3
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
2, 6, 8, 9
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางสาวสุธาสินี แดงยั่งยืน
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
งานในสานักงานฝ่ายบริหารบุคคล ได้มีการจัดเก็บเอกสาร การบันทึกข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ มากมาย จึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดซื้อวัสดุสาหรับใช้ในสานักงาน และจัดทาสารสนเทศในสานักงานฝ่ายบริหารบุคคล เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีวัสดุสาหรับใช้ในสานักงานอย่างพอเพียง
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียน
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนจานวน 1,200 คน ได้ใช้บริการด้านข้อมูล และเอกสารจากฝ่ายบริหารบุคคลอย่างทั่วถึง
เชิงคุณภาพ
งานฝ่ายบริหารบุคคล สามารถดาเนินงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารบุคคล
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
2.2 จัดทาสารสนเทศในสานักงาน
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

พ.ค. 2563
พ.ค. 2563

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล
นางสาวสุธาสินี แดงยั่งยืน

พ.ค. 2563 – ก.ย.2563
พ.ค. 2563 – ก.ย.2563
ตลอดปีการศึกษา

นางสาวสุธาสินี แดงยั่งยืน
นางสาวสุธาสินี แดงยัง่ ยืน
นางสาวสุธาสินี แดงยัง่ ยืน
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10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

1
2

เงินงบประมาณ
ระดม
กิจกรรม
ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน

อุดหนุน
(รายหัว)

กิจกรรม/รายการ

ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
จัดทาสารสนเทศในสานักงาน

รวม

50,000
5,680
55,680

รวม

อื่นๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์

50,000
5,680
55,680




11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ
ข้อมูลอย่างทั่วถึง
2. ร้อยละ 90 ของกลุ่มบริหารงานบุคคลทางานได้
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

วิธีประเมิน
- ประเมินการปฏิบัติ

เครื่องมือที่ใช้
- สังเกตการดาเนินงาน

- ประเมินการปฏิบัติ

- สังเกตการดาเนินงาน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. กลุ่มบริหารบุคคล มีความพร้อมในการดาเนินงานตามจุดประสงค์ที่ว่างไว้
2. นักเรียนได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มบริหารงานบุคคลได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
3. ชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน มีความพึงพอใจในการดาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน
4. โรงเรียนได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ 15
ลงชื่อ…………………………………. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสาวสุธาสินี แดงยั่งยืน)

……………/……………/……
ลงชื่อ………………….......……………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสฤษดิ์ อุ่นเรือง)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………
ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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รายละเอียดการใช้งบประมาณตามโครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานฝ่ายบริหารบุคคล
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17
18

รายการ
กระดาษถ่ายเอกสาร AA ขนาด A4
กระดาษปกสี A4 150 แกรม เหลือง ฟ้า ม่วง เขียว
กระดาษกาวสีขนาด 1.5 นิ้ว
หมึก Epson l360
หมึก Ricoh Aficio SP C242 Sf
กระดาษโฟโต้ทาปก
ลวดเสียบกระดาษ (1 X 10)
คลิปดา NO 109
ไส้แฟ้ม
กาวสองหน้า
กาวลาเท็กซ์ TOA ขนาด 32 ออนซ์
ปกพลาสติกใส A4
เก้าอี้สานักงานขาเหล็ก
เก้าอี้นวมขาเหล็ก
ตู้เหล็ก
กระดาษชาร์ตสี (ชนิดแข็ง)
กระดาษชาร์ตสี (ชนิดอ่อน)
กระดาษโปสเตอร์ (ชนิดแข็งหน้าเดียว)
รวมทั้งสิ้น

จานวน
21 กล่อง
12 ห่อ
20 ม้วน
12 กล่อง
1 ชุด
4 ห่อ
5 ห่อ
5 โหล
24 ห่อ
12 ม้วน
5 กระปุก
2 แพ็ค
4 ตัว
6 ตัว
1 ตัว
50 แผ่น
50 แผ่น
53 แผ่น

ราคา/หน่วย
550
90
30
350
11,000
180
70
45
25
15
55
270
1,800
600
6,000
15
8
10

จานวนเงิน
11,550
1,080
600
4,200
11,000
720
350
225
600
180
275
540
7,400
3,600
6,000
750
400
530
50,000
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารบุคคล
1. ชื่องาน/โครงการ
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
2
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
2, 3, 4
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
1, 2, 3, 6, 8, 10
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์, นายสุทธิพงศ์ กุลศิลป์
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 - มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากกลุ่มกิจการนักเรียนมีหน้าที่ควบคุม ดูแลและสร้างเสริมระเบียบวินัย ตลอดจนให้นักเรียนได้รู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อส่วนรวม พร้อมทั้งยังเน้นการปลูกฝังให้นักเรียนได้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม พร้อมกันนี้ควรส่งเสริมพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นไป
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรมตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยา จานวน 1,200 คน
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ทุกกิจกรรม
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมฝ่ายบริหารงานบุคคล
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินงาน
2.1 กิจกรรมบรรพชาสามเณร
2.2 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 ม.6
2.3 กิจกรรมสวดมนต์ประจาสัปดาห์
2.4 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของนักเรียน
2.5 กิจกรรมสอบธรรมศึกษาตรี โท เอก
2.6 กิจกรรมทาบุญตักบาตร
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รบั ผิดชอบ

ก.พ. 2563
ก.พ. 2563

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล
นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์

12 ส.ค. 2563
พ.ค. 2563, พ.ย. 2563

คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล
หัวหน้าคณะสี
หัวหน้าคณะสี

พ.ค. 2563 - มี.ค. 2564
พ.ค. 2563 - มี.ค. 2564
พ.ย. 2563
พ.ค. 2563 - มี.ค. 2564
มี.ค. 2564

นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์
หัวหน้าคณะสี
นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์
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10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
อุดหนุน
(รายหัว)

ที่

กิจกรรม/รายการ

1
2

กิจกรรมบรรพชาสามเณร ม.1
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ม. 2 – ม. 6
กิจกรรมสวดมนต์ประจาสัปดาห์
กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
กิจกรรมสอบธรรมศึกษาตรี โท เอก
กิจกรรมทาบุญตักบาตร

3
4
5
6

รวม

เงินงบประมาณ
ระดม
กิจกรรม
ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน

รวม

อื่นๆ

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์

-

-

30,000

-

30,000





-

-

90,000

-

90,000





6,000

-

-

-

6,000

20,000

-

-

-

20,000

26,000

-

120,000




- 146,000

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
1. ร้อยละของนักเรียนทีเข้าร่วมกิจกรรม - สังเกตการเข้าร่วมและการปฏิบัติกิจกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม
- การประเมินความพึงพอใจของนักเรียน - แบบประเมินกิจกรรม
- แบบสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. นักเรียนมีจิตสานึกและรักโรงเรียน
3. นักเรียนรู้จักหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

ลงชื่อ…………………………………. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์)

……………/……………/………

ลงชื่อ………………….......……………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสฤษดิ์ อุ่นเรือง)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารบุคคล
1. ชื่องาน/โครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
2/1-4
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
6, 8, 9
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 2, 3
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
2, 6
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 - มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
ในยุคแห่งโลกาภิวัตน์ที่เจริญทางเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วยภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทาให้สังคม
เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น ความยากจน ความล่มสลายของชุมชน การพลัดพรากแตกแยกในครอบครัว ความไม่เป็นธรรมทางสังคม
ความแออัดของการจราจร และที่อยู่อาศัย ปัญหาดังกล่าวได้นาไปสู่ภาวะวิกฤตเป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนเกิดความทุกข์ทั้งร่างกายและ
จิตใจ หาทางออกด้ วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้ ส ารเสพติด การทะเลาะวิวาท การแสดงความก้าวร้าว การทาร้า ยตนเอง
จนกระทั่งการฆ่าตัวตาย
สภาพปัญหาดังกล่าว กรมสุขภาพจิต กรมสามัญศึกษา จึงร่วมกันจัดทาโครงการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยหวังว่าครูทุก
คน โดยเฉพาะครูที่ปรึกษาจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ดูแลนักเรียนได้ทั้งด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพราะ
นักเรียนได้ใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนไม่น้อยกว่าที่บ้าน ดังนั้นโรงเรียนจึงเป็นที่พึ่งทางใจ โดยมีครูให้ความรักความอบอุ่น ความเข้าใจช่วยเหลือ
เกื้อกูลและหาทางออกที่สร้างสรรค์ ชดเชยสิ่งที่นักเรียนบางคนไม่ได้รับจากครอบครัวและสังคม เพื่อดูแลช่วยเหลือ ทั้งด้านการป้องกัน
การแก้ไขปัญหา รวมทั้ง การส่งเสริมต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทา ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ปกครอง ชุมชน อีกทั้งมี
การทางานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ แสดงถึงการทางานที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดารงชีวิต และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
โรงเรียนสามพรานวิทยา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาดังกล่าวและเห็นความจาเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงได้
จัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนตระหนักถึงความสาคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. เพื่อให้ครูที่ปรึกษามีความรู้ความสามารถในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการดูแลช่วยเหลือนัก เรียน
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8. เป้าหมาย
ปริมาณ
1. นักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยาทุกคน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากการดูแลช่วยเหลือ
2. นักเรียนของครูผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพมากยิ่งขึ้น ปริมาณนักเรียนที่มีปัญหาลดน้อยลง
2. ครูที่ปรึกษามีความรู้ความสามารถในการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
2.2 ประชุมชี้แจงโครงการการดาเนินงานตามระบบ
2.3 การศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลและเยี่ยมบ้าน
นักเรียนพร้อมกรอกข้อมูลรายบุคคล
2.4 คัดกรองนักเรียนเป็น 3 กลุ่มและสรุปผลการคัดกรอง
2.5 จัดกิจกรรมโฮมรูมและบันทึกผลการจัดในแต่ละครั้ง
2.6 ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
2.7 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมโฮมรูมใน 1 ภาคเรียน
2.8 ส่งนักเรียนที่ยากต่อการช่วยเหลือ และติดตามผล
(ส่งต่อภายใน)
2.9 สรุปรายงานการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
2.10 จัดประชุมผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา
2.11 อบรมคณะประเมินเพื่อทบทวน
2.12 ประเมินทบทวนการดาเนินงานของแต่ละระดับ
3. ติดตาม ประเมินผลและประชาสัมพันธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

พ.ค. 2563

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล
น.ส.เบญจวรรณ บุญคลี่

พ.ค. 2563
พ.ค. 2563
พ.ค. – ก.ค. 2563

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล
น.ส.เบญจวรรณ บุญคลี่และทีมงาน
ครูที่ปรึกษา

ก.ค. 2563
พ.ค. 2563 – ก.พ. 2564
พ.ค. 2563 – ก.พ. 2564
ก.ย. 2563 และ ก.พ. 2564
พ.ค. 2563 – ก.พ. 2564

ครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษา

ก.พ. 2563
ส.ค. 2563 และ ม.ค. 2564
ส.ค. 2563
ส.ค. 2563
ต.ค. 2563 และ มี.ค. 2564

ครูที่ปรึกษา
คณะกรรมการทุกคณะ
ผู้อานวยการโรงเรียน
คณะกรรมการประเมิน
น.ส.เบญจวรรณ บุญคลี่
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10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

1
2

ออกเยี่ยมบ้าน
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย

เงินงบประมาณ
อุดหนุน ระดม
กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน

10,500
-

-

-

อื่นๆ

2,000

รวม

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์

10,500
2,000




(สวัสดิการ)

3. ค่าอาหารนักเรียนยากจน
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ายานพาหนะ

-

รวม 10,500

-

-

390,000 390,000
(ปัจจัยพื้นฐาน)

-

-



392,000 402,500

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนและบุคลากร ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ
2. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาด้านผู้เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- ประเมินผลจากสรุปการรายงาน - แบบสอบถามและการสังเกต
- ประเมินจากการสังเกต
- แบบสอบถามและการสังเกต

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนโรงเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. นักเรียนได้รับการดูแลจากครูที่ปรึกษาอย่างทั่วถึงและใกล้ชิด
3. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพมากยิ่งขึ้น ปริมาณนักเรียนที่มีปัญหาลดน้อยลง
ลงชื่อ…………………………………. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่)

……………/……………/………

ลงชื่อ………………….......……………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสฤษดิ์ อุ่นเรือง)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………
ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารบุคคล
1. ชื่องาน/โครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและพัฒนางานสภานักเรียน
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
2, 3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 2, 3
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
7
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
(  ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นายบุญนิกร คากองแก้ว
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 - มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
ประเทศที่มาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่จะต้องปลูกฝังให้
นักเรียนมีความรู้รักและหวงแหนประชาธิปไตย พัฒนาและส่งเสริมให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยู่คู่ประเทศไทยและปฏิบัติ
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศตลอดไป
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นักเรียนทุกเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยอย่ างถูกต้อง
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้อย่างถูกต้อง
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยาจานวน 1,200 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนาวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ถูกต้อง
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 เขียนโครงการเสนอ
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ก.พ. 2563
ก.พ. 2563
เม.ย. – พ.ค. 2563

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล
นายบุญนิกร คากองแก้ว
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล
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2. ขั้นดาเนินงาน
2.1 จัดการเลือกตั้งประธานคณะสี คณะกรรมการ
นักเรียนและจัดตั้งสภานักเรียน
2.2 จัดนิทรรศการและเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2.3 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเกี่ยวกับสภานักเรียน

ก.ย. 2563

นายบุญนิกร คากองแก้ว
และหัวหน้าคณะสี
นายบุญนิกร คากองแก้ว
นางสาวลดาวัลย์ รุ่งเรือง
นายบุญนิกร คากองแก้ว
หัวหน้าคณะสี
และคณะกรรมการนักเรียน
นายบุญนิกร คากองแก้ว

พ.ค. 2563 - มี.ค. 2564
ธ.ค. 25563

3. ติดตามและประเมินผล

ตลอดปีการศึกษา

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
อุดหนุน
(รายหัว)

ที่

กิจกรรม/รายการ

1

จัดเลือกตั้งประธานคณะสี
คณะกรรมการนักเรียน และจัดตั้ง
สภานักเรียน
-ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
เกี่ยวกับสภานักเรียน
-พัฒนาระบบงานสภานักเรียน
-อบรมผู้นานักเรียนและหัวหน้าห้อง
จานวนห้องละ 1 คน

2

รวม

เงินงบประมาณ
ระดม
กิจกรรม
ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน

รวม

อื่นๆ

2,000

-

-

-

2,000

10,000

-

-

-

10,000

12,000

-

-

-

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์











12,000

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
1. นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยได้อย่างถูกต้อง

วิธีการประเมิน
- ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินโครงการ
- แบบสรุปผลการปฏิบัติงาน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการดาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน
3. โรงเรียนได้รับการประเมินการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 15

246

ลงชื่อ…………………………………. ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายบุญนิกร คากองแก้ว)

……………/……………/………
\
ลงชื่อ………………….......……………ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายสฤษดิ์ อุ่นเรือง )
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารบุคคล
1. ชื่องาน/โครงการ
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
2
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
2, 3
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
6, 8, 9, 10
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางพนิตนันท์ เพ็ชรทรัพย์
5. ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2563
6. หลักการและเหตุผล
นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เป็นนักเรียนเข้าใหม่ได้มาพบสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ เพื่อให้นักเรียนใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ได้รู้จักคุ้นเคยกับสิ่ งแวดล้อมใหม่อันจะเป็นการช่วยในเรื่องของการปรับตัวของนักเรียน โรงเรียนจึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการ
จัดบริการสนเทศในลักษณะปฐมนิเทศขึ้น
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
2. เพื่อช่วยในการปรับตัวของนักเรียนใหม่
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 จานวน 600 คน
เชิงคุณภาพ นักเรียนใหม่ปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ สถานที่ สิ่งแวดล้อม และรู้จักกฎระเบียบของโรงเรียน
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 สรุปข้อมูลจานวนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
2.2 กาหนดรายละเอียดของงาน และความรับผิดชอบ
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.4 เตรียมความพร้อมของงาน อุปกรณ์ และเอกสาร
2.5 ดาเนินการปฐมนิเทศ
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ก.พ. 2563
ก.พ. 2563

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล
นางพนิตนันท์ เพ็ชรทรัพย์

7 เม.ย. 2563
9 เม.ย. 2563
20 เม.ย. 2563
1 พ.ค. 2563

ฝ่ายบริหารวิชาการ
คณะกรรมการฝ่ายบริหารบุคคล
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล
นางพนิตนันท์ เพ็ชรทรัพย์
และหัวหน้าคณะสี
คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล

4 พ.ค. 2563
ตลอดปีการศึกษา
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10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

1

อุดหนุน
(รายหัว)

กิจกรรม/รายการ

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4
จานวน 600 คน

รวม

เงินงบประมาณ
ระดม
กิจกรรม
ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน

รวม

อื่นๆ

-

-

30,000

-

30,000

-

-

30,000

-

30,000

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์



11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
1. นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปรับตัวเข้ากับ - สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วม - แบบสอบถาม
เพื่อนและโรงเรียนใหม่ได้
กิจกรรม
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
2. นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานที่ สิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนได้เป็นอย่างดี

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางพนิตนันท์ เพ็ชรทรัพย์)

……………/……………/………

ลงชื่อ………………….......……………ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายสฤษดิ์ อุ่นเรือง )
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา



249
แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารบุคคล
1. ชื่องาน/โครงการ
แนะแนวอาชีพ ม.3, ม.6
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
2, 3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
2, 3
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
6, 8, 9, 10
3. ลักษณะงาน/โครงการ ( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นายวิฑูร ดอกเทียน , นางสุภาวดี กิจประเสริฐ และนางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่
5. ระยะเวลาดาเนินการ
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
ด้วยในแต่ล ะปีการศึกษาจะมีนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 จบการศึกษาและออกไปศึกษาต่อในสถาบันที่ตนเองสนใจตลอด
ระยะเวลาที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียนความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนมีน้อย อาจสืบเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนและการกากับ
ดูแลนักเรียนในความรับผิดชอบ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและรุ่นน้องกับรุ่นพี่
พร้อมทั้งความผูกพันต่อโรงเรียนจึงจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศขึ้น
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูในโรงเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนรู้สึกประทับใจและตระหนักถึงความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียน รุ่นพี่กับรุ่นน้องและรักสถาบัน
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 จานวน 320 คน
เชิงคุณภาพ นักเรียนรักและผูกพันสถาบันกลับมาพัฒนาสถาบันในอนาคต
9. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมฝ่ายบริหารงานบุคคล
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินงาน
2.1 เก็บข้อมูลจานวนนักเรียนชั้น ม. 3 และ ม. 6
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.3 วางแผนงานปัจฉิมนิเทศ
2.4 จัดทาเอกสารปัจฉิมนิเทศ
2.5 ดาเนินการปัจฉิมนิเทศ
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รบั ผิดชอบ

พ.ค. 2563
พ.ค. 2563

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล
นายวิฑูร ดอกเทียน

พ.ย. 2563
พ.ย. 2563
ธ.ค. 2563
ม.ค. 2564
มี.ค. 2564
มี.ค. 2564

นายวิฑูร , นางสุภาวดี, น.ส.เบญจวรรณ
คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายวิฑูร ,นางสุภาวดี,น.ส.เบญจวรรณ
คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายวิฑูร ดอกเทียน
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10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

อุดหนุน
(รายหัว)

กิจกรรม/รายการ

1

ค่าอาหารและเครื่องดื่มกิจกรรมแนะ
แนวอาชีพนักเรียน ม.3 และ ม.6
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าตอบแทน
วิทยากร
3. กิจกรรมสานสัมพันธ์ส่งน้อง – ส่งพี่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

รวม

เงินงบประมาณ
ระดม
กิจกรรม
ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์

รวม

อื่นๆ

-

-

36,000

-

-

8,500

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

18,500

-

36,000

-

54,500




11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรักความผูกพัน
ระหว่างรุ่นน้องรุ่นพี่ รักครู-อาจารย์และ
สถาบันการศึกษา

วิธีการประเมิน
- การสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีความรักความผูกพันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ครูและสถาบันการศึกษา
ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายวิฑูร ดอกเทียน)

……………/……………/………
ลงชื่อ………………….......……………ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายสฤษดิ์ อุ่นเรือง )
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………
ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารบุคคล
1. ชื่องาน/โครงการ
งานรักษาความปลอดภัย
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6, 2/1-4
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
2
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 2
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
6, 8, 9
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นายสุวารินทร์ สร้อยบรรจง
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 - มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยกิจการนักเรียน มีหน้าที่หลักในการควบคุมดูแลนักเรียนและสร้างความปลอดภัย พร้อมหาวิธีป้องปรามและวิธีป้องกัน
ภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน พร้อมทั้งเน้นการปลูกฝังความรู้ ความคิด ตลอดทั้งสร้างความมีวิจารณญาณในการหลีกเลี่ยงภัยที่จะ
เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน อีกทั้งยังส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นไป
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยในด้านร่างกายและชีวิต
2. เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยในด้านทรัพย์สิน
3. เพื่อเป็นการป้องกันและหาวิธีการป้องปรามการหลีกเลี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน
4. เพื่อปลูกฝังความรู้สึก ความคิด และการมีวิจารณญาณในเรื่องของภัยต่างๆ ที่มีอยู่รอบๆ ตัวนักเรียน
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยา จานวน 1,200 คน ได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความรู้ มีความเข้าใจกับภัยต่างๆ ที่อยู่รอบตัวที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน
2. นักเรียนนาความรู้เกี่ยวกับภัยต่างๆ และการหลีกเลี่ยงภัยพร้อมนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 การอบรม/การให้ความรู้
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

พ.ค. 2563
พ.ค. 2563

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล
นายสุวารินทร์ สร้อยบรรจง

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
ตลอดปีการศึกษา

นายสุวารินทร์ สร้อยบรรจง
นายสุวารินทร์ สร้อยบรรจง
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10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

เงินงบประมาณ
ระดม
กิจกรรม
ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน

อุดหนุน
(รายหัว)

กิจกรรม/รายการ

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ความปลอดภัย
2 จัดซื้อถังดับเพลิง/สารเคมี
3 ติดตั้งกล้องวงจรปิด

รวม

10,000
50,000
60,000

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยาทุกคนได้รับ
การดูแลด้านความปลอดภัย

-

-

วิธีการประเมิน
- ประเมินจากแบบสอบถาม
- การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

รวม

อื่นๆ

-

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์

10,000
50,000
60,000






เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยามีความปลอดภัยจากภัยด้านทรัพย์สินและตัวบุคคล
2. โรงเรียนได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนปลูกฝังความรู้ ความคิด และความมีวิจารณญาณต่อการหลีกเลี่ยงและการป้องกันภัยที่จะเกิดที่จะเกิดขึ้น เช่น การ
ถูกลักขโมยทรัพย์สิน การถูกหลอกลวง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัยจากยาเสพติด สิ่งยั่วยุทางอารมณ์ การพนัน
การทะเลาะวิวาทและภัยอันตรายอื่นๆ
ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายสุวารินทร์ สร้อยบรรจง)

……………/……………/………
ลงชื่อ………………….......……………ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายสฤษดิ์ อุ่นเรือง )
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารบุคคล
1. ชื่องาน/โครงการ
โรงเรียนสุจริต
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
2
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 3
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
2, 8, 9, 10, 11
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
(  ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางสาวศกลวรรณ อุ่นคง
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 - มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
โครงการที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันทุจริต" เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
สาหรับเด็กและเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้มีจิตสานึกและทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
ด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่เป็นรูปธรรม สามารถแสดงถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต และได้ตระหนักถึงบทบาทสาคัญ ในการส่งเสริมความเจริญมั่นคงแห่งความเป็นชาติไทยที่
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพ และ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ กระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง
และมีจิตสาธารณะ
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสามพรานวิทยา มีระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน
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9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนา
2.2 กิจกรรมค่ายนักเรียนสุจริต
2.3 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้จัดทาแนวกิจกรรม
เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในโรงเรียน
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

พ.ค. 2563
พ.ค. 2563

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล
นางสาวศกลวรรณ อุ่นคง

ก.ค. 2563
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564

นางสาวศกลวรรณ อุ่นคง
ฝ่ายบริหารบุคคล
ฝ่ายบริหารบุคคล

ตลอดปีการศึกษา

นางสาวศกลวรรณ อุ่นคง

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

อุดหนุน
(รายหัว)

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมส่งเสริมความซื่อสัตย์

เงินงบประมาณ
ระดม
กิจกรรม
ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน

รวม

อื่นๆ

5,000

-

-

-

5,000

5,000

-

-

-

5,000

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์

สุจริต
รวม



11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
วิธีการประเมิน
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
- ประเมินความพึงพอใจผู้มสี ่วน
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ ป้องกันการ เกี่ยวข้อง
ทุจริต”
2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด ความมี
วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง
และมีจิตสาธารณะ
3. ร้อยละผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
- สังเกตพฤติกรรม
มีระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน

- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนสามพรานวิทยา มีระบบการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2. เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
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ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสาวศกลวรรณ อุ่นคง)

……………/……………/………

ลงชื่อ………………….......……………ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายสฤษดิ์ อุ่นเรือง )
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารบุคคล
1. ชื่องาน/โครงการ
วันสาคัญ ทางชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
2
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 2, 4
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
1, 3, 5, 11
3. ลักษณะงาน/โครงการ ( ) ใหม่
(  ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 - มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
การจะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้นั้น โรงเรียนควร
ล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกิจกรรมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่สาคัญในท้องถิ่น ซึ่งจัดเป็น
แหล่งการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องเรียนรู้ไปกับวันสาคัญ เพื่อมุ่งให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง และเกิ ดความใฝ่
รู้ รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีโครงการกิจกรรมวันสาคัญ เพื่อให้นักเรียนและครูร่วมกิจกรรมวันสาคัญกับ
ชุมชน
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียน ได้ร่วมกิจกรรมวันสาคัญกับชุมชน
2. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสาคัญกับชุมชน
3. เพื่อให้นักเรียนนาความรู้จากการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างจิตสานึกในการรักท้องถิ่น
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนจานวน 1,000 คนและบุคลากรในโรงเรียนสามพรานวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญกับชุมชน
2. นักเรียน ร้อยละ 90 เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ของชาติ
เชิงปริมาณ
นักเรียนรักและภาคภูมิใจในการร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ตามประเพณีของชาติ
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมฝ่ายบริหารบุคคล
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จ พระราชินี

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ก.พ. 2563
ก.พ. 2563

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล
นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์

3 มิ.ย. 2563

คณะกรรมการฝ่ายบริหารบุคคล
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กิจกรรม/ขั้นตอน
2.1 กิจกรรมวันไหว้ครู
2.2 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา
2.3 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
2.4 กิจกรรมวันปิยมหาราช
2.5 กิจกรรมวันลอยกระทง
2.6 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
2.7 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
2.8 กิจกรรมวันมาฆบูชา
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ
14 มิ.ย. 2563
16 ก.ค. 2563
12 ส.ค. 2563
23 ต.ค. 2563
11 พ.ย. 2563
28 ก.ค. 2563
25 ธ.ค. 2563
26 ก.พ. 2564
ตลอดปีการศึกษา

ผู้รบั ผิดชอบ
คณะกรรมการฝ่ายบริหารบุคคล
คณะกรรมการฝ่ายบริหารบุคคล
คณะกรรมการฝ่ายบริหารบุคคล
คณะกรรมการฝ่ายบริหารบุคคล
คณะกรรมการฝ่ายบริหารบุคคล
คณะกรรมการฝ่ายบริหารบุคคล
คณะกรรมการฝ่ายบริหารบุคคล
คณะกรรมการฝ่ายบริหารบุคคล
นายสฤษดิ์ อุ่นเรือง

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

อุดหนุน
(รายหัว)

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมวันมาฆบูชา
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา
2 กิจกรรมไหว้ครู
3 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
4 กิจกรรมวันปิยมหาราช
5 กิจกรรมวันลอยกระทง
6 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.
10
7 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
8 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
9 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
ราชินี

เงินงบประมาณ
ระดม
กิจกรรม
ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน

อื่นๆ

รวม

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์

10,000

-

-

-

10,000



1,000
10,000
1,000
-

-

-

-

1,000
10,000
1,000
-





5,500

-

-

-

5,500



1,000
-

-

60,000

-

1,000
60,000




5,500

-

-

-

5,500

รวม 34,000

-

60,000

-

94,000

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครู ผู้ปกครองและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
2. นักเรียนทุกคนกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
วันสาคัญต่างๆ ของชาติ
3. นักเรียนร้อยละ 90 เกิดความรักและภาคภูมิใจ
ในกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ของชาติ

วิธีการประเมิน
- การสังเกต
- การสังเกต

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
- แบบสังเกต

- การสัมภาษณ์

- แบบสัมภาษณ์
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยา ผู้ปกครองและชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยาทุกคน กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมกับชุมชนในวันสาคัญ
3. นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยา ร้อยละ 90 เกิดความรัก ภาคภูมิใจในกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ของชาติ

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์)

……………/……………/………

ลงชื่อ………………….......……………ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายสฤษดิ์ อุ่นเรือง )
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารบุคคล
1. ชื่องาน/โครงการ
ค่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6, 2/1-4
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
2
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 2
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
2, 6, 9, 12
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
(  ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายบุญนิกร คากองแก้ว, นางสาวสุธาสินี แดงยั่งยืน , นายสุทธิพงศ์ กุลศิลป์
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงระยะเวลาปีการศึกษา 2563
6. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ปัญ หาเยาวชนและยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรง
ระดับประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ความเจริญมั่นคงของประเทศ ประกอบกับสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา อันเป็นผลโดยตรงต่อตนเอง เช่น สภาพร่างกาย
ทรุดโทรม มีการมั่วสุมก่อให้เกิดความล้มเหลวทางการเรียน เป็นผลเสียต่อสังคม สร้างความสั่นคลอนให้กับสถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา และประเทศชาติ รวมทั้งทาให้คนในสังคมเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมูลเหตุของปัญหายาเสพติดก็คือวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่เห็นเพื่อนสาคัญกว่าครูและพ่อแม่ เป็นวัยที่ต้องการอิสระจากผู้ใหญ่
และต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน ต้องการทดลองสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ อีกทั้งสภาพแวดล้อมรอบตัวนักเรียนเองที่อาจทาให้
นักเรียนหลงทางได้ ซึ่งปัญหาเร่งด่วนที่ควรมีการป้องกันและแก้ไขด้วยความร่ วมมือของทุกฝ่ายเพื่อเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและอนาคตของเด็กให้รู้จักปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้แก่เยาวชนและสร้างกลุ่มนักเรียน
แกนนาในการให้ความรู้ ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือเพื่อนให้ไปในทางที่ดีและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
และเพื่อให้เยาวชนปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีความอดทน เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความอุตสาหะ
วิริยะ เป็นคนเก่ง คนดี รอบรู้ สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่สังคม พร้อมทั้งเป็นพลังของแผ่นดินที่มีศักยภาพ และเพื่อเป็น การ
สืบสานอุดมการณ์ของนักเรียนแกนนา ที่จัดทาโครงการขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งกาลังจะเติมโตเพื่อเป็น
กาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งเขาเหล่านี้ควรได้รับการดูแลและให้โอกาสเช่นเดียวกับเยาวชนอื่น ๆ ทั่วไป
โครงการนี้จึงมุ่ง หวังที่จ ะหาหนทางช่วยเหลือให้พวกเขาสามารถเดินทางไปสู่สิ่งที่ตนเองมุ่งหวัง...มอบความรัก ความอบอุ่น
มอบสิ่งดี ๆ แบ่งปันรอยยิ้ม...แบ่งปันความสุขให้กับพวกเขาเหล่านั้น รอยยิ้มเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการมีความสุข และความสุขก็
คือพลังแห่งชีวิตที่ยิ่งใหญ่ เมื่อพวกเขามีความสุข พวกเขาก็จะเติบโตเป็นคนดีของสังคม และเป็นกาลัง สาคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป จึงได้ดาเนินการค่ายจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมต่อไป
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยพร้อมทั้งจิตอาสา ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
2. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบ สร้างสรรค์
ความดีงามให้แก่สังคม และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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3. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้บทบาทการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ตลอดจนมีทักษะในการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
4. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัญหายาเสพติด และให้แนวทางในการป้องกันไม่ให้
ตนเองตก อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือสถานการณ์เสี่ยงต่อการติดสารเสพติด
5. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้นาหรือแกนนาต่อต้านยาเสพติดมากขึ้นและมีทักษะ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดได้
6. นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และนาไปเผยแพร่เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดมากขึ้น
7. เพื่อให้นักเรียนเกิดประโยชน์โดยการแสดงออกทางร่างกาย ความคิดสร้างสรรค์และเกิดความรักความสามัคคีในหมู่
คณะ และเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
8. เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ประการ
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนจานวน 1,200 คน เป็นนักเรียนที่มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม สามารถปฏิบัติและ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นนักเรียนที่มีมีจิตอาสาเพื่อประโยชน์ทางสังคม
เชิงคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ 90 เป็นนักเรียนที่มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม สามารถปฏิบัติและพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นนักเรียนที่มีมีจิตอาสาเพื่อประโยชน์ทางสังคม
9. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสังคมและพัฒนา
สาธารณะประโยชน์
-ศึกษาสถานศึกษา/สถานที่ในการออกค่ายจิตอาสา/
หน่วยงานที่จัดกิจกรรม
-ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
-สารวจข้อมูล สภาพความขาดแคลน และความ
ต้องการของเด็กจากโรงเรียน
-ประชาสัมพันธ์โครงการ ไปยังคณะครู นักเรียน
ผู้ปกครอง เพื่อขอรับการสนับสนุน หรือขอรับบริจาค

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563
ก.พ. 2563

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล
นายบุญนิกร คากองแก้ว
นางสาวสุธาสินี แดงยั่งยืน
นายสุทธิพงศ์ กุลศิลป์

ช่วงระยะเวลา
ปีการศึกษา 2563

นายบุญนิกร คากองแก้ว
นางสาวสุธาสินี แดงยั่งยืน
นายสุทธิพงศ์ กุลศิลป์
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ระยะเวลา
ดาเนินการ

กิจกรรม/ขั้นตอน
สิ่งของเพื่อนาไปมอบให้น้องกับทางโรงเรียน
-กิจกรรมสัมพันธ์น้องพี่
-นันทนาการ เกมตามล่า....หาฝัน...ต้านภัยยาเสพติด
และผูกข้อมือรับขวัญน้อง....มอบของที่ระลึก
-กิจกรรมสานฝันปันรักให้น้อง
-มอบทุนการศึกษา, อาหารแห้ง , มอบตุ๊กตาให้น้อง ๆ
และของรางวัล อุปกรณ์การเรียนกับน้องๆ ทุกคน และ
มอบอุปกรณ์กีฬา
-กิจกรรมแต้มสีแต่งฝัน
-ทาสีรั้วโรงเรียน หรือ การจัดบอร์ดวันสาคัญต่าง ๆ
-เดินรณรงค์ต้านภัยสิ่งเสพติด /กิจกรรมฐานวิชาการให้
ความรู้
-กิจกรรมกีฬามหาสนุก
(วิ่งสามขา, กินวิบาก,ไข่ในหิน, ปิดตาตีหม้อ) เป็นต้น
-มอบผ้าห่มและอาหารแก่คนชรา จานวน 20 ชุด
3. ติดตามและประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปีการศึกษา

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสังคม
และพัฒนาสาธารณะประโยชน์
-ค่าอาหารกลางวัน วันละ 3 มื้อ
-อาหารว่าง
-ค่าอุปกรณ์จัดกิจกรรม
-ของบริจาค
-ค่าเช่ารถบัส
รวม

อุดหนุน
(รายหัว)

เงินงบประมาณ
ระดม
กิจกรรม
ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน

-

-

-

-

-

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์

รวม

อื่นๆ

-

-

-

-
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11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม - สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม - แบบสังเกต
จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม สามารถ
- การปฏิบัติกิจกรรม
ปฏิบัติ และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นนักเรียนที่มีมีจิตอาสา
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมดีขึ้นมีจิตอาสา และมีระเบียบวินัย
2. นักเรียนนาสิ่งที่ได้ประพฤติปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจาวันและเป็นแบบอบ่างที่ต่อสังคม
3. เยาวชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมความกตัญญูกตเวที ยึดมั่นในความถูกต้องซื่อสัตย์สุจริต มีความ
สานึกความเป็นไทย มีระเบียบวินัย สามัคคี มีจิตอาสา มีความสุข พึ่งตนเองได้ และห่างไกลจากอบายมุขและ
สิ่งเสพติด
4. เยาวชนได้เรียนรู้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชุมชน ตามวิถีเรียบง่าย พอดีพอเพียงรู้จักการแบ่งปัน
5. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้นาหรือแกนนาต่อต้านยาเสพติดมากขึ้น และมีทักษะถ่ายทอดองค์
ความรู้ในด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดได้
7. นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และนาไปเผยแพร่เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดมากขึ้น
8. นักเรียนสามารถกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนทั่วไป
9. นักเรียนมีความสุขระหว่างผู้ให้กับผู้รับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักการเสียสละ
ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายบุญนิกร คากองแก้ว)
……………/……………/………
ลงชื่อ………………….......……………ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายสฤษดิ์ อุ่นเรือง )
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………
ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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1. ชื่องาน/โครงการ
2. สนองกลยุทธ์ สพฐ.
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน
4. ลักษณะงาน/โครงการ
5. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
7. หลักการและเหตุผล

แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ประกวด TO BE NUMBER ONE ในระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 1, 2, 3
( ) ใหม่
()
นายบุญนิกร คากองแก้ว
เมษายน 2563 - มีนาคม 2564

ต่อเนื่อง

เนื่องจากโรงเรียนสามพรานวิทยา ได้มีกิจกรรม โครงการ และการแข่งขันในระดับต่างๆ มากมาย
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่ง ที่ดีมีประโยชน์ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน สิ่ง เหล่านี้ไ ด้ตระหนักถึง ความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนและทาให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงห่างไกลจกยาเสพติด และทุกๆกิจกรรมที่โรงเรียนได้
ดาเนินการไปนั้นก็สามารบูรณาการกับโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้อย่างดี เพื่อที่จะได้นากิจกรรม โครงการ ที่
ได้รับรางวัลสามารถนาไปประกวดในเวที TO BE NUMBER ONE ในระดับสถานศึกษาได้
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อนากิจกรรมที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท ไปนาเสนอผลงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE
2. เพื่อสร้างศักยภาพความคิดสร้างสรรค์แก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนไปประกวด TO BE NUMBER ONE

3. เป็นความภาคภูมิในทีเป็นตัวแทนของจังวัดไปประกวด TO BE NUMBER ONE
9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนจานวน 1,200 คน ของโรงเรียนสามพรานวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
เชิงคุณภาพ

นักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยาทุกคนมีความสุขในการเข้าร่วมทุกๆ กิจกรรม
10. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมฝ่ายบริหารงานบุคคล
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินงาน

2.1 ระยะเวลาดาเนินการ ช่วงประมาณ
- พื้นที่ดาเนินการ โรงแรมแอมบาส
เดอร์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
- วิธีการดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รบั ผิดชอบ

ม.ค. 2563
ก.พ. 2563

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล
นายบุญนิกร คากองแก้ว

ม.ค.2563 – ก.พ.2564 นายบุญนิกร คากองแก้ว
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การนาผลงานไปประกวด TO BE
NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก
ตลอดปีการศึกษา

3. ติดตามและประเมินผล

นายบุญนิกร คากองแก้ว

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

1. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม
รวม

อุดหนุน
(รายหัว)

25,000
25,000

เงินงบประมาณ
ระดม
กิจกรรม
ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน

-

-

อื่นๆ

รวม

- 25,000
- 25,000

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์





12. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน
1. รวบรวมผลงานกิจกรรม โครงการ บูรณาการ - ประเมินความพึงพอใจของ
ทุกกลุ่มสาระ จัดท ารู ปเล่ นในการประกวด TO นักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน

BE NUMBER ONE
2. การเข้าร่วมแข่งขันการประกวด TO BE
NUMBER ONE
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนตัวแทนของโรงเรียนหรือนักเรียนแกนนาชมรม TO BE NUMBER ONE มีความภาคภูมิใจที่เป็นตัวแทน
ของจังหวัดไปประกวด TO BE NUMBER ONE
2. นักเรียนโรงเรียนสามพรานทุกคนมีความภาคภูมิใจและมีทักษะชีวิตที่ดี

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายบุญนิกร คากองแก้ว)
……………/……………/…………

ลงชื่อ………………….......……………ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายสฤษดิ์ อุ่นเรือง )
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา

266
รายละเอียดในการใช้เงินโครงการ
จานวน
นักเรียน 20 คน

รายการ
ค่าเบี้ยเลี้ยง อาหาร 2 วัน
ค่าเช่าชุดการแสดงประกวด TO BE
NUMBER ONE จานวน 4 ชุด
ค่าเช่ารถสองแถว 1 คัน
ค่าที่พัก 1 คืน 4 ห้อง
ค่าเช่ารองเท้า 4 คู่
ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบฉาก
รวมทั้งสิ้น

ราคา/หน่วยละ
100
1,000

จานวนเงิน
4,000
4,000

6,000
600
100
8,200

6,000
2,400
400
8,200
25,000
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
1. ชือ่ งาน/โครงการ
2. สนองกลยุทธ์ สพฐ.
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน
4. ลักษณะงาน/โครงการ
5. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
7. หลักการและเหตุผล

พัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนาด้านทักษะชีวิตพี่สอนน้อง
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2
(
) ใหม่
(  )
นายบุญนิกร คากองแก้ว
เมษายน 2563 - มีนาคม 2564

ต่อเนื่อง

ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ วัยรุ่นเป็นวัยที่มีปัญหามากที่สุด ซึ่งเกิ ดจากสัง คมและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เช่น บ้าน โรงเรียน
แหล่งชุมชน สื่อต่าง ๆ สารเสพติดและกระแสนิยมต่อสังคม ประกอบกับวัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้และอยากลอง ทาให้เกิดปัญหา
ต่างๆ มากมาย เช่น สูบบุหรี่ มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ฯลฯ ด้วยเหตุนี้โรงเรียนสามพรานวิทยา ได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์
ของปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาด้านทักษะชีวิตเพื่อสร้างนักเรียนแกนนาที่มีทักษะชีวิตในด้านต่ าง ๆ
และนาความรู้ไปจัดกิจกรรมสอนน้องให้มีทักษะชีวิตที่ดี อีกทั้งให้คาปรึกษาเพื่อนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างพัฒนาศักยภาพแกนนาด้านทักษะชีวิต
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนได้มีทักษะชีวิตที่ดี และเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

นักเรียนแกนนาจานวน 50 คน และนักเรียนจานวน 1,200 คน ของโรงเรียนสามพรานวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 – 6 และนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 2 โรงเรียน จานวน 150 คน
เชิงคุณภาพ

นักเรียนแกนนามีทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ และนาความรู้ไปจัดกิจกรรมสอนน้องให้มีทักษะชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข และนักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยามีทักษะชีวิตที่ดี
10. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมฝ่ายบริหารงานบุคคล
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินงาน

2.1 จัดอบรมนักเรียนแกนนาพัฒนาทักษะ
ชีวิต

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รบั ผิดชอบ

ม.ค. 2563
ก.พ. 2563

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล
นายบุญนิกร คากองแก้ว

8 – 12 มิ.ย. 63

นายบุญนิกร คากองแก้ว
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2.2 กิจกรรมผลิตสื่อความรู้ด้านทักษะ
2.3 กิจกรรมขยายเครือข่ายรูปแบบพี่สอน
น้องสู่น้องโรงเรียนประถม 2 โรงเรียน
2.4 กิจกรรมเสียงตามสาย
2.5 กิจกรรมบัดดี้ที่ปรึกษาขจัดปัญหา
3. ติดตามและประเมินผล

11 – 15 มิ.ย. 63

นายบุญนิกร คากองแก้ว

1 – 20 ก.ย. 63
16 - 30 ก.ย. 63
16 - 30 ก.ย. 63
ตลอดปีการศึกษา

นายบุญนิกร
นายบุญนิกร
นายบุญนิกร
นายบุญนิกร

คากองแก้ว
คากองแก้ว
คากองแก้ว
คากองแก้ว

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

อุดหนุน
(รายหัว)

1. จัดอบรมนักเรียนแกนนาพัฒนา
ทักษะชีวิต
2. กิจกรรมผลิตสื่อความรู้ด้านทักษะ
3. กิจกรรมขยายเครือข่ายรูปแบบพี่
สอนน้องสู่น้องโรงเรียนประถม 2
โรงเรียน
รวม

เงินงบประมาณ
ระดม
กิจกรรม
ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์

รวม

อื่นๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. แบบประเมินโครงการ/การอบรม/กิจกรรม

2. ติดตามการขยายผลของนักเรียนแกนนาที่ผ่าน
การอบรม โดยประเมินผลจากกิจกรรม
3. แบบสารวจความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกิจกรรม เช่นผู้ปกครอง ,นักเรียน ป. 6 ,ครู
ชุมชน

วิธีการประเมิน
- ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนแกนนาที่มีทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ และนาความรู้ไปจัดกิจกรรมสอนน้องให้มีทักษะชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุข
2. นักเรียนโรงเรียนสามพรานมีทักษะชีวติ ที่ดี
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายบุญนิกร คากองแก้ว)
……………/……………/…………..
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ลงชื่อ………………….......……………ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายสฤษดิ์ อุ่นเรือง )
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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1. รายละเอียดในการใช้เงินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาด้านทักษะชีวิตพี่สอนน้อง
จานวน
ผู้เข้ารับการอบรม 60 คน
วิทยากร 5 คน

รายการ
ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆพร้อมน้าดื่ม
ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 20 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุ –อุปกรณ์

ราคา/หน่วยละ
100
80
500
รวมเงิน

จานวนเงิน
6,000
3,200
2,500
2,000
-

2. รายละเอียดในการผลิตสื่อความรู้ด้านทักษะชีวิต
จานวน
ผู้เข้ารับการอบรม 60 คน

รายการ
วัสดุ - อุปกรณ์ ในการผลิตสื่อ

ราคา/หน่วยละ
รวมเงิน

3. รายละเอียดกิจกรรมขยายผลพี่สอนน้องไปสู่โรงเรียนประถม
จานวน
รายการ
ผู้เข้ารับการอบรม 20 คน ค่าเช่ารถสองแถว
ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆพร้อมน้าดื่ม
ค่าของรางวัล เกมส์ เพลง
ค่าวัสดุ – อุปกรณ์

ราคา/หน่วยละ
100

รวม

จานวนเงิน
3,000
-

จานวนเงิน
1,500
2,000
1,000
2,500
-
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
1. ชื่องาน/โครงการ
2. สนองกลยุทธ์ สพฐ.
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน
4. ลักษณะงาน/โครงการ
5. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
7. หลักการและเหตุผล

อบรมโครงการแกนนา TO BE NUMBER ONE
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2 , 3
(
) ใหม่
(  ) ต่อเนื่อง
นายบุญนิกร คากองแก้ว และนางสาวสลาวดี กลั่นเกิด
เมษายน 2563 - มีนาคม 2564

การอบรมแกนนา สมาชิก TO BE NUMBER ONE เป็นกิจกรรมหนึ่งของที่เน้นการช่วยเหลือสมาชิกและพัฒนาสมา
ชิดให้มีคุณภาพและมีความสุข การดาเนินงานภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ”ทั้งจากการเรียนรู้
ด้วยตนเองและการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม อาศัยกระบวนการกลุ่มให้เกิดความสนุก พร้อมกับการพัฒนาทักษะต่าง ๆ อาทิ การ
ควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความสามารถรู้จักตนเอง มี
แรงจูงใจสามารถตัดสินใจแก้ปัญหา แสดงออกได้อย่างเหมาะสม และมีสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น มีความภาคภูมิใจในตนเอง พอใจ
ในชีวิต มีความสงบสุขทางใจ และสามารถดาเนินชีวิตอย่างเป็นสุข รวมทั้งจัดบริการเพื่อให้โอกาสสาหรับการแสดงออกถึงพลัง
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ของวัยรุ่นในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นเชิงรุกในพื้นที่
ที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาวัยรุ่นได้ง่าย
ดังนั้น การอบรมโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นการจัดให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้พัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้นาที่ดี มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดี มีความรู้และพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ
และสามารถจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้กับนักเรียนในการเป็นแกนนา TO BE NUMBER ONE
8. วัตถุประสงค์

เป็นการพัฒนาแกนนาเยาวชน ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสา TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้แกนนาเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ โครงการ TO BE NUMBER
ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
2. เพื่อให้แกนนาเยาวชน มีภาวะผู้นาและสามารถทางานเป็นทีมได้
3. เพื่อให้แกนนาเยาวชน มีความรู้เรื่องความฉลาดทางอารมณ์ EQ และสามารถจัดกิจกรรม
แก้ปัญหาพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนวัยรุ่นที่มารับบริการในศูนย์ได้
4. เพื่อให้แกนนาเยาวชน สามารถวิเคราะห์ปัญหาให้คาปรึกษาแนะนา ที่ถูกต้องเหมาะสม และ
เป็นกาลังใจให้เยาวชนวัยรุ่นที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ
5. เพื่อให้แกนนาเยาวชนสามารถจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเสริมสร้างความสุขให้กับเยาวชน
วัยรุ่นได้
6. เพื่อให้แกนนาเยาวชน สามารถบริหารจัดการและให้บริการในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นได้
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9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

นักเรียนในโรงเรียนสามพรานวิทยา จานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ

การพัฒนาแกนนาเยาวชน ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสา TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา
10. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมฝ่ายบริหารงานบุคคล
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รบั ผิดชอบ

ม.ค. 2563
ก.พ. 2563

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล

นางสาวสลาวดี กลั่นเกิด

2.1การอบรมแกนนาโครงการ TO BE
NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประกอบด้วย
- โครงการและศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE
- ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
- ธรรมชาติของวัยรุ่น
- หลักการให้คาปรึกษาเบื้องต้น
- การจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนา EQ
- การบริหารจัดการศูนย์เพื่อใจ TO BE
NUMBER ONE ในสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563

3. ติดตามและประเมินผล

ตลอดปีการศึกษา

นายบุญนิกร คากองแก้ว

และนางสาวสลาวดี กลั่นเกิด

นายบุญนิกร คากองแก้ว

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ระดม
กิจกรรม
ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน

กิจกรรม/รายการ

อุดหนุน
(รายหัว)

1. ค่าอบรมแกนนา TO BE
NUMBER ONE

10,000

-

-

-

10,000

10,000

-

-

-

10,000

ที่

รวม

รวม

อื่นๆ

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์
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12. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เป็นการพัฒนาแกนนาเยาวชน ให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสา TO
BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
2. เป็นการสร้างภาวะผู้นาที่ดี มีความรู้เรื่องของ
ความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่น
และให้แกนนาเยาวชนสามารถจัดกิจกรรมที่
สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกในทาง
ที่ถูกต้อง และเสริมสร้างความสุขให้กับเยาวชน
วัยรุ่นได้

วิธีการประเมิน
- ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นการสร้ างและพัฒ นาศัก ยภาพแกนนาเยาวชนให้ มีค วามรู้ความสามารถในการปฏิบั ติ หน้า ที่อาสา TO BE
NUMBER ONE ในสถานศึกษา เป็นการสร้างภาวะผู้นาที่ดี รู้จักการเสียสละและการทางานเป็นทีมและสามารถแก้ปัญหาใน
เบื้องต้นได้
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายบุญนิกร คากองแก้ว)
……………/……………/…………..

ลงชื่อ………………….......……………ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายสฤษดิ์ อุ่นเรือง )
ปฏิบัตหิ น้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
1. ชื่องาน/โครงการ
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยา
2. สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 2
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2, 3
4. ลักษณะงาน/โครงการ ( ) ใหม่
(  ) ต่อเนื่อง
5. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์
6. ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน 2563 - มีนาคม 2564
7. หลักการและเหตุผล
การดาเนินกิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่สถานศึกษากาหนดให้นักเรียนทุกคนไม่สร่าง
ปัญหาใดๆต่อสังคม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน สร้างเสริมให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมที่จะ
เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต งานกิจการนักเรียนฝ่ายบริหารบุคคล ตระหนักและเห็นความสาคัญของการ
เข้าร่วมกิจกรรม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อดาเนินกิจกรรมกับผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 80 ให้มีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาการจัดการคุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียน
8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและควบคุมแก้ไขพฤติกรรมผู้เรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่ากิจกรรมร้อยละ 80
2. เพื่อควบคุมการเคารพต่อกฎกติกาของสังคม และใช้เสรีภาพของตนในทางสร้างสรรค์บนรากฐานแห่งกฎหมายและ
จริยธรรมทางศาสนา
9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

นักเรียนในโรงเรียนสามพรานวิทยาที่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 80 หรือกระทาความผิด
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น
10. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนินงาน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมฝ่ายบริหารงานบุคคล
ม.ค. 2563
1.2 เขียนโครงการเสนอ
ก.พ. 2563
2. ขั้นดาเนินงาน

2.1 ดาเนินงานตามโครงการ

10 – 25 มี.ค. 2564

ผู้รบั ผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล
นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์
นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์

(ค่ายที่ 1 วิชาหน้าเสาธง)
(ค่ายที่ 2 ปรับพฤติกรรม)
3. ติดตามและประเมินผล

ตลอดปีการศึกษา

นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์

สมควร
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11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

1. ค่าวิทยากร ให้การอบรม
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าเอกสารประกอบการอบรม
3. ค่าอาหาร
4. ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนตรวจจับสิ่ง
เสพติด
รวม

อุดหนุน
(รายหัว)

เงินงบประมาณ
ระดม
กิจกรรม
ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน

รวม

อื่นๆ

5,000
5,000

-

-

-

10,000
3,000

-

-

-

10,000

23,000

-

-

-

23,000

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์

5,000 
5,000





12. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน
1. สังเกตการพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมตลอด - ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน
โครงการ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน

2. ประเมินผลจากแบบสารวจความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ปกครอง
3. รายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อ
ผู้บังคับบัญชา
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาและควบคุม แก้ไขพฤติกรรมจนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
2. ผู้เรียนได้รับการสร้างเสริมการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์)
……………/……………/…………..

ลงชื่อ………………….......……………ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายสฤษดิ์ อุ่นเรือง )
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
1. ชื่องาน/โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 2
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2, 3
4. ลักษณะงาน/โครงการ
( )
ใหม่
( )
ต่อเนื่อง
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุทธิพงศ์ กุลศิลป์ นายธวัชชัย พิริยานุวงศ์ และนายสุวารินทร์ สร้อยบรรจง ,
นายบุญนิกร คากองแก้ว

6. ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
7. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน “ยาเสพติด”เป็นปัญหาสาคัญระดับชาติ และเป็นปัญหาทีต้องได้รับการแก้ไขจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและ
เอกชน รัฐบาลได้กาหนดให้เป็นวาระแห่งชาติซึ่งจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ยาเสพติดเป็นบ่อนทาลายความมั่นคงของชาติ
และแทรกซึมเข้าไปในครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สังคม อันส่งผลกระทบทุกด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความ
มั่นคงของประเทศ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาเด็ก เยาวชนให้พ้นภัยจากยาเสพติดและสิ่ง
มอมเมา จึง ได้กาหนดเป็นแนวนโยบายให้โรงเรียนปราศจากยาเสพติด โดยให้สถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
องค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาควบคู่กับการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ที่ ต้องติดตาม
เฝ้าระวัง ดูแล ร่วมรณรงค์ สร้างเสริมจิตสานึก ให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้นักเรียนทุกคนห่างไกลจากยาเสพติดให้โทษ โดยใช้วัน
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด/บุหรี่/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การทากิจกรรมสร้างเสริมเครือข่ายนักเรียนแกนนาในแต่ละระดับชั้น ม.1 – ม.6 อันเป็นกาลังในการเฝ้าระวังดูแล การ
แพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา การคัดกรองนักเรียน กลุ่มเสี่ยง การช่วยเหลือ การบาบัดฟื้นฟู อย่างต่อเนื่อง การจัด
สภาพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน ปลอดยาเสพติด อบายมุข ทุกประเภท เพื่อช่วยกากับดูแล เฝ้าระวัง ด้านพฤติกรรมเพื่อน กลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มมีปัญหาในห้องได้รับการประสานงานช่วยเหลือ
กิจกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริม กิจกรรมต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด อบายมุขทุกประเภท จะเป็นการ
ประสานความเข้าใจในการปฏิบัติของตนของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม และการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างถูก ต้องต่อไป
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีองค์ความรู้และภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับยาเสพติด
2. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสานึกให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมกิจกรรม นาไปสู่การปฏิบัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างถูกต้องทั้งตนเองและชุมชน
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9. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนจานวนทุกคน ได้รับความรู้/ความเข้าใจ/ประเภทยาเสพติด
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจพิษภัยโทษของยาเสพติด
10. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนินงาน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมฝ่ายบริหารงานบุคคล
พ.ค. 2563
1.2 เขียนโครงการเสนอ
มี.ค. 2564
2. ขั้นดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา
2.1 ประชุมวางแผนเพื่อวิเคราะห์สภาพ
2563
ปัจจุบันและปัญหา
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
2.3 ประชุมชี้แจงแนวทางในการดาเนินงาน
ต่อผู้รับผิดชอบ
3. ขั้นดาเนินกิจกรรม
ตลอดปีการศึกษา
3.1 กิจกรรมรณรงค์/เสียงตามสาย/แจก
เอกสาร/ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่
2563
โลก, วันต่อต้านยาเสพติด
3.2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
สาหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
3.3 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนา
ห้องเรียนละ 2 คน จานวน 80 คน
3.4 กิจกรรมตรวจตรา เฝ้าระวัง ตามจุด
เสี่ยง จุดอับ โดยประสานกับชุมชน ตารวจ
โรงเรียน/ศูนย์เสมารักษ์ /นักศึกษาวิชาทหาร/
สารวัตรนักเรียน
3.5 กิจกรรมตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
4. ติดตามและประเมินผล
ภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2
5. ขั้นสรุปและรายงานผล
ภาคเรียนที่ 1 และ
สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและ ภาคเรียนที่ 2
รายงานผลการดาเนินงาน เพื่อพัฒนาต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล
นายสุทธิพงศ์ กุลศิลป์
นายสุทธิพงศ์ กุลศิลป์
นายธวัชชัย พิริยานุวงศ์ และ
นายสุวารินทร์ สร้อยบรรจง

นายสุทธิพงศ์ กุลศิลป์
นายธวัชชัย พิริยานุวงศ์ และ
นายสุวารินทร์ สร้อยบรรจง

นายสุทธิพงศ์ กุลศิลป์
นายสุทธิพงศ์ กุลศิลป์
นายธวัชชัย พิริยานุวงศ์
นายสุวารินทร์ สร้อยบรรจง และ
นายบุญนิกร คากองแก้ว
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11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

1. ประชุมคณะครู
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. กิจกรรมรณรงค์/เสียงตามสาย/
แจกเอกสาร/ประชาสัมพันธ์ เนื่อง
ในวันงดสูบบุหรี่โลก, วันต่อต้านยา
เสพติด
4. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ต้านยาเสพติดสาหรับนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง
5. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนา
และกลุ่มเสี่ยง
6. กิจกรรมตรวจตรา เฝ้าระวัง ตาม
จุดเสี่ยง จุดอับ โดยประสานกับ
ชุมชน ตารวจโรงเรียน/ศูนย์เสมา
รักษ์ /นักศึกษาวิชาทหาร/สารวัตร
นักเรียน
7. กิจกรรมตรวจปัสสาวะนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง (ค่าอุปกรณ์การตรวจหา
ยาเสพติด)
8. ค่าวิทยากรอบรม
รวม

อุดหนุน
(รายหัว)

เงินงบประมาณ
ระดม
กิจกรรม
ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน

รวม

อื่นๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

-

-

-

5,000

5,000

-

-

12. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. นั ก เรี ย นทุ ก คนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ - ประเมินความพึงพอใจของ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
นักเรียน
2. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

-

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์

5,000

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด
2. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันห่างไกลจากยาเสพติด
3. มีแกนนานักเรียนต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
4. ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายสุทธิพงศ์ กุลศิลป์)
……………/……………/…………..

ลงชื่อ………………….......……………ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายสฤษดิ์ อุ่นเรือง )
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารบุคคล

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………

ลงชื่อ……………………………………
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. ชื่องาน/โครงการ
พัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
2/1-4
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
5
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 2 , 3
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
2, 6, 8, 9
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการนายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานในฝ่ายบริหารทั่วไปของโรงเรียนสามพรานวิทยา เป็นฝ่ายที่ช่วยสนับสนุนและอานวยความสะดวก
ให้แก่บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินงานในฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียน ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารบุคคล
และฝ่ ายบริ หารงบประมาณ โดยมุ่ง ส่ง เสริม การให้บ ริก ารในงานด้า นต่ างๆ เช่ นงานพยาบาล งานอาคารสถานที่แ ละ
สิ่ง แวดล้ อ ม งานประชาสั ม พั น ธ์ งานโสตทั ศ นู ป กรณ์ งานสหกรณ์ แ ละสวั สดิ ก าร งานโภชนาการ งานชุม ชนสั ม พั น ธ์
งานธนาคารโรงเรียน เป็นต้น โดยมีการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และตรงตามวัตถุ ประสงค์ของ
แผนงานโครงการ/กิ จ กรรมต่ า งๆ ของโรงเรี ย น ดั ง นั้ น บุ ค ลากรในฝ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไปทุ ก คน จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ การพัฒนางาน
ในฝ่ายบริหารทั่วไป จึงมีความสาคัญ และจะต้องพัฒนาปรับปรุงให้งานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในการ
ดาเนินงาน
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนางานด้านต่างๆ ของฝ่ายบริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
2. เพื่อพัฒนาให้ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อบริการและอานวยความสะดวกให้แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. การบริหารในฝ่ายบริหารทั่วไป มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
2. ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90
3. ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายบริหารทั่วไปมากกว่าร้อยละ 80
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เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไปปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
2. ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนมีความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการได้ถูกต้อง
3. ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการให้บริการงานของฝ่ายบริหารทั่วไป
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการฝ่าย

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลปีการศึกษาที่ผ่านมา
ก.พ. 2563
1.2 ดาเนินการจัดทาโครงการ
ก.พ. 2563
1.3 ขออนุมัติโครงการ
ก.พ. 2563
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ปรับปรุงสานักงานฝ่ายบริหารงบประมาณโดย
เม.ย. 2563
ใช้ระบบ 5 ส
2.2 พั ฒ นาบุค ลากร โดยส่ ง บุ ค ลากรเข้ า รั บ การ พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
อบรมให้ความรู้ และทบทวนการปฏิบัติงานทุกด้า น
ให้แก่บุคลากรการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป
2.3 จั ด ท าคู่ มื อ เอกสาร แบบกรอกข้ อ มู ล ที่ พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
เกี่ยวข้องกั บระเบียบ แนวปฏิบัติ ให้มีค วามถู กต้อ ง
และเหมาะสม
2.4 ดาเนินงานบริหารและพัฒนางานในฝ่ายต่างๆ พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
3. ติดตามและประเมินผล
มี.ค. 2564

คณะกรรมการฝ่าย
คณะกรรมการฝ่าย

คณะกรรมการฝ่าย

คณะกรรมการฝ่าย
คณะกรรมการฝ่าย

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่ กิจกรรม/รายการ อุดหนุน ระดม
กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
1 ค่ า วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ 20,000
ครุภัณฑ์สานักงาน
รวมทั้งสิ้น
20,000
-

รวม

อื่นๆ
-

20,000

-

20,000

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์
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11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบ่งชี้
1. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติ

วิธีการประเมิน
- การสังเกตการปฏิบัติงานของบุคลากร
-จากผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติ
- จากการประเมินความพึงพอใจ
- จากการสอบถามผู้ใช้บริการ

เครื่องมือที่ใช้
- การสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบสอบถาม
- แบบสอบถาม

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การบริหารงานในฝ่ายบริหารทั่วไป มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ครูและบุคลากรให้ผู้ใช้บริการมากกว่า
ร้อยละ 80
ลงชื่อ.………………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์)
............/............/............

ลงชื่อ………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์)
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
ลงชื่อ..………………………………………….
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา

284

รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) ตามโครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

รายการ
ค่าทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง
กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4
กระดาษปกสี A4 150 แกรม
กระดาษปกมีกรอบ A4 150 แกรม
เทปกาวย่น ขนาด 1 ½ นิ้ว(4 สี)
หมึกปริ้นเตอร์EPSON
ปากกาเคมี
ลวดเย็บกระดาษ แม็กซ์No.10-1M
ลวดยิงบอร์ด แม็กซ์T3-10MB
เครื่องเย็บกระดาษ ตราม้า HD-10
เครื่องยิงบอร์ด แม็กซ์TG-D
กรรไกร ตราม้า H-2308 ขนาด 8 นิ้ว
ใบมีดคัตเตอร์ ตราม้า ขนาด 9 mm. เอียง 45 องศา
คัตเตอร์ ตราม้า ขนาด 9 mm. เอียง 45 องศา
เครื่องเจาะ ตราช้าง DP-600
แฟ้มสันกว้าง ตราม้า H-406F (น้าเงิน)
แฟ้มสันรูด 10mm. A4 (คละสี)
บอร์ดบุคลากร/บอร์ดประชาสัมพันธ์
ป้ายไวนิลหลักการบริหารงานฝ่าย
เครื่องตัดกระดาษ
คลิปดาหนีบกระดาษเบอร์ 108
ลวดเสียบกระดาษ
รวม

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

จานวน
2 ครั้ง
3 กล่อง
7 ห่อ
2 ห่อ
20 ม้วน
4 ชุด
1 โหล
10 กล่อง
10 กล่อง
4 ตัว
1 ตัว
14 อัน
4 หลอด
5 ด้าม
2ตัว
3 เล่ม
3แพ็ค
2 แผ่น
2 ป้าย
1 เครื่อง
4 กล่อง
3 กล่อง

ราคา/หน่วย จานวนเงิน
1,200
2,400
550
1,650
90
630
200
400
40
800
1,000
2,000
300
300
34
340
34
340
150
600
1,140
1,140
50
250
15
30
50
250
250
500
65
195
90
270
1,000
2,000
700
1,400
1,500
1,500
60
240
95
285
20,000
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานพยาบาล
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่

1/1-6
2
2, 3
2, 6, 10

3. ลักษณะงาน/โครงการ ( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรัตติกาล ทาสวนและคณะกรรมการงานพยาบาล
5. ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
การมีสุขภาพพลานามัยที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการประสบอุบัติเหตุก็อาจเกิดขึ้ นได้
โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นเพื่อให้การดูแลรักษาและการปฐมพยาบาลเบื้ องต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
เตรียมความพร้อมด้านยาและเครื่องเวชภัณฑ์ที่จาเป็นไว้บริการทั้งในและนอกโรงเรียน และยังอานวยความสะดวกต่องาน
ฝ่ายต่างๆกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสามารถให้บริการด้านการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่ป่วย
2. สามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแก่นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรในโรงเรียนที่ป่วยได้รับบริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพในขั้นเบื้องต้นได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ จานวนประมาณ 1,200 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนและบุคลากรได้รับบริการในการดูแลและแก้ไขปัญหาสุขภาพขั้นเบื้องต้นในด้านต่างๆ อย่างดีมีคุณภาพ
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการงานพยาบาล
1.2 เขียนโครงการเสนอ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563

นางสาวรัตติกาล ทาสวน
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2. ขั้นดาเนินการ
2.1 สารวจยาและเครื่องเวชภัณฑ์
2.2 จัดซื้อยาและเครื่องเวชภัณฑ์
2.3จัดยาครบชุดให้ทุกกลุ่มสาระฯ และห้อง
อื่นๆ รวม 13 จุดบริการในโรงเรียน
กิจกรรม/ขั้นตอน
2.4 จัดกระเป๋ายาตามฝ่ายหรือกลุ่มสาระ
ต่างๆ ขอมา
2.5 บริการดูแลและรักษาอาการป่วยใน
ขั้นเบื้องต้น ตลอดจนบริการด้านอื่น ๆ
เกี่ยวกับสุขภาพ
3. ติดตามและประเมินผล

เม.ย. 2563 – พ.ค. 253
เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564
เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564

คณะกรรมการงานพยาบาล
คณะกรรมการงานพยาบาล
คณะกรรมการงานพยาบาล

ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการงานพยาบาล

เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564

คณะกรรมการงานพยาบาล

ตลอดปีการศึกษา

นางสาวรัตติกาล ทาสวน

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

อุดหนุน
(รายหัว)
1 จัดซื้อยาและเครื่องเวชภัณฑ์ 20,000
รวมทั้งสิ้น
20,000

เงินงบประมาณ
ประเภทการใช้เงิน
รวม ตอบ ใช้ วัสดุ/
ระดม
กิจกรรม
อื่นๆ
ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
แทน สอย ครุภัณฑ์
- 20,000

- 20,000

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
วิธีการประเมิน
1. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต - สารวจจานวนผู้มาใช้บริการห้อง
ที่ดี
พยาบาลและห้องอื่นๆ รวม 13 จุด
-สารวจจานวนการขอใช้กระเป๋ายา
จากฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมต่างๆ ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสรุปการใช้บริการจากห้อง
พยาบาลและห้องอื่นๆ รวม13 จุด
- แบบสรุปการขอใช้กระเป๋ายา

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในขั้นเบื้องต้นได้
2. ให้การดูแลรักษา ปฐมพยาบาลบุคลากรและนักเรียนที่ป่วยอย่างกะทันหันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นการเตรียมพร้อมซึ่งยาให้กับห้องต่าง ๆ รวมทั้งห้องพยาบาลของโรงเรียน รวม 13 จุดบริการ และจัดบริการ
กระเป๋ายาตามที่ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกิจกรรมต่างๆ ภายในและภายนอกโรงเรียนขอมา
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ลงชื่อ……………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสาวรัตติกาล ทาสวน)
............/............/............

ลงชื่อ………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์)
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
ลงชื่อ..………………………………………….
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ โครงการจัดซื้อยา เครื่องเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

รายการ
พาราเซตามอล
เบตาดีน
ผ้าก๊อส
ทรานสปอร์
ครีมทาแผลเยนเตกซ์
คอคคีล่า
คาลาไมน์โลชั่น
นอร์มอลซัลไลต์
ฟิสเชอร์แมนเฟรนด์
คลอเฟนิรามีน
พลาสเตอร์ยา
ยาธาตุน้าแดง
คาร์มิเนตีฟ
ค่าซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม
บาสโคแปน
Counterpain
แก้วตวงยา
สาลี
โมแลคเอ็ม
ยาล้างตา
ยาหยอดตา
เรพาริลเจล
ยาแก้ไอน้าดา
ฮีรูดอยด์
อีลาสติกแบนเอด
ยาธาตุน้าขาว
ว่านหางจระเข้เจล
ดีโคลเจน
พาราเซตามอล
น้ายาล้างจาน
หมึกพิมพ์
ไครโนโลนครีม

จานวน
30 กระปุก
20ขวด
10 กล่อง
4 โหล
20 หลอด
1 กล่อง
12ขวด
20 ขวด
20
30 ขวด
6 กล่อง
10
12
8 ชุด/สัปดาห์
200
10
12
10 กล่อง
20 แผง
20 ขวด
20 ขวด
10 หลอด
20 ขวด
12 หลอด
20 ม้วน
24
12
1
3
2
4
12

ราคา/หน่วย
25
30
40
200
30
260
35
40
30
10
60
30
30
20
1
50
15
30
20
30
30
50
20
50
20
40
50
200
200
45
300
15

จานวนเงิน
750
600
400
800
600
260
420
800
600
300
360
300
360
3,600
200
500
180
600
400
600
600
500
400
600
400
960
600
200
600
90
1,200
180
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ลาดับที่
33 แอมโมเนียหอม
34 เบลสิด
35 ผ้าขนหนูผนื เล็ก
รวมเงิน

รายการ

จานวน
12
12
20 ผืน

ราคา/หน่วย
20
50
10

จานวนเงิน
240
600
200
20,000
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. ชื่องาน/โครงการ
ปรับปรุงห้องพยาบาล
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-3
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
2
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
6
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
2, 6, 10
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรัตติกาล ทาสวน หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา คณะกรรมการงานพยาบาล
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
การมีสุขภาพพลานามัยที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการประสบอุบัติเหตุก็อาจเกิดขึ้นได้
โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นเพื่อให้การดูแลรักษาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ จึงได้
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับห้องพยาบาลให้มีสุขลักษณะที่ดี ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับผู้มีอาการป่วยด้วย
สาเหตุต่าง ๆ
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสามารถให้บริการด้านการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่ป่วย
2. สามารถให้การดูแล แก้ไขปัญหาสุขภาพในเบื้องต้นหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแก่นักเรียน ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรในโรงเรียนที่ป่วยได้รับบริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพในขั้นเบื้องต้นได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ จานวนประมาณ 1,200คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนและบุคลากรได้รับบริการในการดูแลและแก้ไขปัญหาสุขภาพขั้นเบื้องต้นในด้านต่าง ๆ อย่างดีมีคุณภาพ
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9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการงานพยาบาล
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 สารวจอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม
2.2 วางแผนในการด าเนิน การและปฏิ บัติ การ
ปรับปรุงแก้ไข
กิจกรรม/ขั้นตอน
2.3 บริ ก ารดู แ ลและรั ก ษาอาการป่ ว ยในขั้ น
เบื้องต้น ตลอดจนบริการด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับสุขภาพ
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.พ. 2563

เม.ย. 2563 – พ.ค. 2564
เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564
ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564
ตลอดปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรัตติกาล ทาสวน
- คณะกรรมการงาน
พยาบาล
- หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
- คณะกรรมการงาน
พยาบาล
นางสาวรัตติกาล ทาสวน

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ประเภทการใช้เงิน
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม ตอบ ใช้ วัสดุ/
อุดหนุน ระดม
กิจกรรม
อื่นๆ
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
แทน สอย ครุภัณฑ์
1 จั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ใ นการ 20,800
20,800

ปรับปรุงห้องพยาบาล
รวมทั้งสิ้น
20,800
- 20,800
11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
1. นั ก เรี ย นได้ รั บ การดู แ ล แก้ ปั ญ หา - สารวจจานวนผู้มาใช้บริการห้อง
- แบบสรุปการใช้บริการจากห้อง
สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต ในขั้ น พยาบาล
พยาบาล
เบื้องต้น
-ส ารวจจ านวนผู้ ป่ ว ยที่ ม าขอใช้
บริการ
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถดูแลและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในขั้นเบื้องต้นได้
2. เป็นการเตรียมพร้อมซึ่งสถานที่คือห้องพยาบาลของโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ
3. มีสถานที่พักที่ให้การดูแลรักษา ปฐมพยาบาลบุคลากรและนักเรียนที่ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสาวรัตติกาล ทาสวน)
29 ม.ค.2563

ลงชื่อ………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์)
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

ลงชื่อ..………………………………………….
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) โครงการจัดซื้อ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
รวมเงิน

รายการ
ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนและอุปกรณ์อื่น ๆ
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
สีทาห้องและอุปกรณ์
พัดลมโคจร
ค่าซ่อมหน้าต่าง
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

จานวน
8 ชุด
10 ชุด
2 แกลอน
6ตัว
10 บาน

ราคา/หน่วย จานวนเงิน
400
3,200
400
4,000
800
1,600
1,500
9,000
300
3,000
20,800
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. ชื่องาน/โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
2/1-4, 3/1-3
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
4, 5
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 3
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
2, 6, 10
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิฑูร ดอกเทียน
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
งานโสตทัศนูปกรณ์เป็นงานบริการ สนับสนุน และส่ง เสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระและกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียน หน่วยงานภายนอก และชุมชน ตามความเหมาะสมทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นจึง
จาเป็นต้องมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์พร้อมกับพัฒนา และการดูแลรักษาซ่อมบารุงวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เพียงพอกับความ
ต้องการ และสามารถให้บริการต่องานและกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
7. วัตถุประสงค์
มีวัสดุอุปกรณ์ งานโสตทัศนูปกรณ์บริการแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
วัสดุอุปกรณ์ งานโสตทัศนูปกรณ์บริการแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
2.2ซ่อมบารุง
2.3 การให้การบริการงานโสตทัศนูปกรณ์
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563

นายวิฑูร ดอกเทียน

เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564
เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564
เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564
ตลอดปีการศึกษา

คณะกรรมการงานโสตทัศนูปกรณ์
คณะกรรมการงานโสตทัศนูปกรณ์
คณะกรรมการงานโสตทัศนูปกรณ์
นายวิฑูร ดอกเทียน
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10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่
1
2
3
4
5
6
7

เงินงบประมาณ
ประเภทการใช้เงิน
กิจกรรม/รายการ
รวม ตอบ ใช้ วัสดุ/
อุดหนุน ระดม
กิจกรรม
อื่นๆ
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
แทน สอย ครุภัณฑ์
ซ่ อ ม บ า รุ ง ห้ อ ง 10,000
- 10,000
 
โสตทัศนูปกรณ์
จัดซื้อลาโพง horn
17,000
- 17,000

ซ่ อ มบ ารุ ง เครื่ อ งเสี ย ง 10,000
- 10,000

สนาม
ติ ด ตั้ ง เ ค รื่ อ ง เ สี ย ง
- 100,000 100,000

อาคารหอประชุม
จั ด ซื้ อ ถ่ า นอั ล คาไลน์ 5,000
5,000

(ตลอดปีการศึกษา)
ปรับปรุงไมค์ห้องโสต
7,000
7,000

ปรั บ ปรุ ง ฉากกั้ น แอร์ 40,000
- 40,000

ห้องโสต
รวมทั้งสิ้น
89,000
- 100,000 189,000
เงินสมาคม

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
1. นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน
ใช้วัสดุอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์

วิธีการประเมิน
- การสังเกต

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินงาน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามพรานมีความพึงพอใจ
2. งานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถดาเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายวิฑูร ดอกเทียน)
............/............/............
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ลงชื่อ………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์)
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

ลงชื่อ..………………………………………….
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
งานประชาสัมพันธ์
1. ชื่องาน/โครงการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามพรานวิทยา
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 2, 3
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
2, 6, 10
3. ลักษณะงาน/โครงการ ( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนันทวัน ศรีกันทอง และคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์
5. ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน เป็นการให้บริการแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และ
ความเคลื่อนไหวต่างๆมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบริการชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและหน่วยงานราชการ
มีการประสานความร่วมมือในการทากิจกรรมและการพัฒนาการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีส่วนร่วมในการรณรงค์และต่อต้านสิ่ง
ต่างๆที่เป็นภัยต่อสังคม และส่งเสริมสิ่ งที่ดีงาม ฝึกฝนเยาวชนให้เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี มีสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ จุลสาร จดหมายข่าว แผ่นพับ ฯลฯ ที่จะเป็นประโยชน์ในการปลูกฝังจิตสานึกที่ดีงามแก่เยาวชนใน
ชุมชน
7. วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
2. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างโรงเรียนกับนักเรียนและชุมชน
3. ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียน เกิดความเข้าใจและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
โรงเรียนสามพรานวิทยามีวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม และนาเสนอข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชนทุกปีการศึกษา
เชิงคุณภาพ
ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนอย่างถูกต้อง แม่นยา และทันต่อเหตุการณ์
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9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 กิจกรรมวารสารโรงเรียน
- ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
กิจกรรม/ขั้นตอน
2.2 กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์รนุ่ เยาว์
- จัดรายการเสียงตามสาย
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
2.3 กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ
- จัดป้ายนิเทศตามเทศกาลและวันสาคัญให้
เป็นปัจจุบัน
2.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website
โรงเรียน
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563

นางสาวนันทวัน ศรีกันทอง

เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564 คณะกรรมการจัดทาวารสาร
ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการงาน
ประชาสัมพันธ์

เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564

คณะกรรมการงาน
ประชาสัมพันธ์

เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564
ตลอดปีการศึกษา

คณะกรรมการงาน
ประชาสัมพันธ์
นางสาวนันทวัน ศรีกันทอง

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่
1

2
3
4

เงินงบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
อุดหนุน ระดม
กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
ค่ า จั ด ท า ว า ร ส า ร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ปีการศึกษาละ 1 ฉบับ
กิจกรรมเสียงตามสาย
5,000
กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ
5,000
ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
Website โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น
10,000
-

อื่นๆ
74,000

ประเภทการใช้เงิน
รวม ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์
74,000


-

5,000
5,000
-

74,000

84,000

เหลือจ่าย 62
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11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบ่งชี้
1. โรงเรี ย นสามพรานวิ ท ยามี ว ารสารเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และข้อมูล ข่าวสารต่างๆ สู่
ชุมชน
2. ผู้ ป กครอง นั ก เรี ย น และชุ ม ชนรั บ รู้ ข้ อ มู ล
ข่าวสารของโรงเรียนอย่างถูกต้อง
3. นักเรียนได้รับข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องเกิดความรู้
ความเข้ า ใจในการด าเนิ น งานด้ า นต่ า งๆ ของ
โรงเรียนเป็นอย่างดี

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- มีวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน - แบบสอบถาม
ปีการศึกษาละ 1 ฉบับ
- บุคลากรให้ความร่วมมือ

- แบบสอบถาม

- นักเรียนได้รับวารสาร
- แบบสอบถาม
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนปีละ 1 ฉบับ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน
2.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสาวนันทวัน ศรีกันทอง)
............/............/............

ลงชื่อ………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์)
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

ลงชื่อ..………………………………………….
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานอาคารสถานที่
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
2/1-4
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
2, 6, 10
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การบริหารงานอาคารสถานที่ของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพซึ่งจะต้องมีความ
พร้อมในเรื่องของการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในงานอาคารสถานที่เพื่อให้อาคารสถานที่มีความพร้อมต่อการจัด
กิจกรรมต่างๆ
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอาคารสถานที่ให้เพียงพอ
2. เพื่อให้อาคารสถานที่ของโรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงาม
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลอาคารเรียน 3 หลัง และอาคารประกอบ 6 หลัง
เชิงคุณภาพ
อาคารสถานที่มีความสะอาด สวยงามพร้อมใช้งาน
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 สารวจข้อมูลที่จะใช้ประกอบ
2.2จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
2.3 ควบคุมการใช้อุปกรณ์
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563

นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์

มี.ค. 2563
เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564
เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564
ตลอดปีการศึกษา

คณะกรรมการงานอาคารสถานที่
คณะกรรมการงานอาคารสถานที่
คณะกรรมการงานอาคารสถานที่
นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์
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10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่
1
2
3
4

5
6
7
8

เงินงบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
อุดหนุน
ระดม
กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
จั ด ซื้ อ วั สดุ อุ ป กรณ์ ท า 40,000
ความสะอาด
ป รั บ ป รุ ง ซ่ อ ม แ ซ ม 30,000
ระบบน้าประปา
ป รั บ ป รุ ง ซ่ อ ม แ ซ ม 40,000
ระบบไฟฟ้า
ป รั บ ป รุ ง ซ่ อ ม แ ซ ม 50,000
อา ค าร แ ละ บ ริ เ ว ณ
โรงเรียน
จั ด ซื้ อ เก้ า อี้ พ ลาสติ ก
200 ตัว
จั ด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ และ 10,000
อุปกรณ์
จั ด ซื้ อ เก้ า อี้ น ว มจั ด 30,000
เลี้ยง 50 ตัว
จั ด ซื้ อ โต๊ ะ ขาพั บ หน้ า 18,000
ขาว 15 ตัว
รวมทั้งสิ้น
218,000
-

-

ประเภทการใช้เงิน
รวม ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์
30,000


-

30,000





-

40,000





-

50,000





-

-

-

10,000



-

30,000



-

18,000



อื่นๆ

- 218,000

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
1. อาคารเรี ย นและอาคารประกอบมี - คณะกรรมการประเมินและสอบถาม - แบบประเมินงาน/โครงการ
ความสะอาดเรียบร้อย
ผู้เกี่ยวข้อง
2. บริเวณโรงเรียนมีความสะอาดสวยงาม - คณะกรรมการประเมิ น ผลการ - แบบประเมินงาน
ปฏิบัติงาน
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความสะอาด
2. ต้นไม้และสวนหย่อมของโรงเรียนได้รับการดูแลตกแต่งให้อยู่ในสภาพสวยงาม
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ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์)
............/............/............

ลงชื่อ………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์)
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
ลงชื่อ..………………………………………….
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. ชื่องาน/โครงการ แผนพัฒนางานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่
2/4, 11/1
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
กลยุทธ์ที่
2
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
5, 6
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
2, 12
3. ลักษณะงาน/โครงการ
(  ) ใหม่ ( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวนันทวัน ศรีกันทอง
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 - มีนาคม 2564
6. หลักการเหตุผล
เพื่อให้การปฏิรูปโรงเรียนในงานภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมสาหรับการเรียนรู้ตามนโยบาย โรงเรียนเป็น
บ้านหลังที่สองของเด็กนักเรียน การจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาดสะอ้าน มีสวนดอกไม้หลากสี มีต้นไม้ สนามหญ้า พฤกษา
นานาพรรณ ทาให้ดูแล้วน่าอยู่ โรงเรียนจาเป็นต้องปรับปรุงพัฒนา ด้านงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้ดีอยู่เสมอ เพื่อให้
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
7. วัตถุประสงค์
เพื่อตกแต่งสถานที่จัดบริเวณโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่นและพัฒนาโรงเรียนให้สวยงามน่าอยู่ยิ่งขึน้
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. เพื่อให้นักเรียนมีที่พักผ่อนได้อย่างพอเพียง และจัดตกแต่งบริเวณจุดต่างๆ จานวน 6 จุด
2. เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตใจของนักเรียน และมีบริเวณโรงเรียนที่สะอาดร่มรื่นสวยงาม
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีที่พักผ่อนหย่อนใจ สามารถทางาน ทาการบ้านได้ พร้อมทั้งมีบริเวณที่สะอาดสวยงาม
9. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
1.2 สารวจวัสดุ-อุปกรณ์
1.3 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธง
2.2 ปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณโค้งหน้าลานไทร

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563
ก.พ. 2563
ก.พ. 2563

นางสาวนันทวัน ศรีกันทอง

เม.ย.2563 – มี.ค. 2564

คณะกรรมการ
ฝ่ายงานสิ่งแวดล้อม
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2.3 ปรับปรุงสวนหย่อมน้าพุบริเวณข้างโรงอาหาร
(หน้าห้องคหกรรม)
2.4 ปรุงปรุงสวนหย่อมหน้าอาคารหอประชุม
2.5 ปรับปรุงสวนหย่อมใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
2.6 ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ จั ด กระถางต้ น ไม้ บ ริ เ วณจุ ด เม.ย.2563 – มี.ค. 2564
คณะกรรมการ
ทางเดินรอบ
ฝ่ายงานสิ่งแวดล้อม
สนามฟุตบอล
2.7 ปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณห้องน้าชาย (หลังใหม่)
2.8 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์
(หน้าโรงจอดรถจักรยานยนต์)
3. ติดตามและประเมินผล
ตลอดปีการศึกษา
นางสาวนันทวัน ศรีกันทอง
10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่
1
2
3

4
5
6

7

เงินงบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
อุดหนุน ระดม
กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ วณ
หน้าเสาธง
ปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณ 10,000
โค้งหน้าลานไทร
ปรั บ ปรุ ง สวนหย่ อ มน้ าพุ
5,000
บริ เว ณข้ า งโร ง อาหาร
(หน้าห้องคหกรรม)
ปรุ ง ปรุ ง สวนหย่ อ มหน้ า
5,000
อาคารหอประชุม
ปรั บปรุ งสว นหย่ อ มใต้
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์ จั ด
กระถางต้ น ไม้ บ ริ เ วณจุ ด
ทางเดินรอบสนามฟุตบอล
ปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณ
5,000
ห้องน้าชาย (หลังใหม่)

อื่นๆ
50,000

ประเภทการใช้เงิน
รวม ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์
50,000
 

-

10,000





-

5,000





-

5,000





-

-





-

5,000





-

5,000
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เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
อุดหนุน ระดม
กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
8 ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ วณ 5,000
ป้ายประชาสั มพันธ์ (หน้ า
โรงจอดรถจักรยานยนต์)
รวมทั้งสิ้น
30,000
-

อื่นๆ
-

50,000

ประเภทการใช้เงิน
รวม ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์
5,000
 

80,000

เหลือจ่าย 62

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบ่งชี้
1. นักเรียนมีความพึงพอใจอย่างน้อย
ร้อยละ 90

วิธีการประเมิน
-สังเกตและแบบสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสอบถาม

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอื้ออานวยต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
4. นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง
ลงชื่อ................................................ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสาวนันทวัน ศรีกันทอง)
............/....................../..............

ลงชื่อ………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์)
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
ลงชื่อ..………………………………………….
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. ชื่องาน/โครงการ บริการน้าอุปโภค บริโภค
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6, 2/1-4
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
2, 5
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 2
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
2, 6, 12
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายศักดิ์ดา พงเภา
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
การใช้ทรัพยากรน้าบาดาลในการอุปโภคและบริโภคโดยเฉพาะน้าที่ใช้ในการบริโภค ต้องมีการรักษาคุณภาพของน้า
ที่ใช้บริโภคสาหรับนักเรี ยนและบุคลากรให้ได้มาตรฐาน อย. เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรภายใน
โรงเรียน
7. วัตถุประสงค์
1. นักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียนมีน้าอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ
2. นักเรียนครู และบุคลากรภายในโรงเรียนมีน้าในการบริโภคได้มาตรฐาน อย.
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียนมีน้าอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ
เชิงคุณภาพ
นักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียนมีน้าอุปโภคและบริโภคอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 สารวจข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบน้า
2.2การผลิตน้าดื่มเพื่อการอุปโภคและบริโภค
2.3 การบารุงรักษาระบบการผลิตน้า
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563

นายศักดิ์ดา พงเภา

เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564
เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564
เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564
ตลอดปีการศึกษา

นายศักดิ์ดา พงเภา
เจ้าหน้าที่ผลิตน้าดื่ม
นายศักดิ์ดา พงเภา
นายศักดิ์ดา พงเภา
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10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 การบารุงรักษาระบบ
การผลิตน้า
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
อุดหนุน ระดม
กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
-

-

-

อื่นๆ
30,000

-

รวม
30,000

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์




30,000 30,000
เงินสวัสดิการ

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
1. คุณภาพของน้าดื่ม

วิธีการประเมิน
- ส่งน้าไปตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้
- ห้องตรวจสอบคุณภาพน้า

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียนมีน้าอุปโภคและบริโภคเพียงพอ
2. นักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียนมีน้าอุปโภคและบริโภคได้มาตรฐาน อย.

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายศักดิ์ดา พงเภา)
......../.........../...........

ลงชื่อ………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์)
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
ลงชื่อ..………………………………………….
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. ชื่องาน/โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
1, 3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1, 3
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
2, 6, 8, 10, 12
3. ลักษณะงาน/โครงการ ( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมควร หมั่นดี
5. ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนมีหลายวิธีที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนการจัด
กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจการดาเนินงานกิจกรรมสหกรณ์และได้เข้าร่วม
กิจกรรมโดยการปฏิบัติจริง พร้อมทั้งช่วยเหลือ ส่งเสริมรายได้ การประหยัดและนักเรียนยังได้ฝึกงานด้านการขาย การบัญชี
และเรียนรู้หลักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและหลักประชาธิปไตยด้วย
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบรักสามัคคี มีคุณธรรมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักประหยัดและบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพราคาถูกยุติธรรม
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนทุกระดับชั้น
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนด้านสินค้าและบริการต่างๆอย่างถูกต้องและเหมาะสมทุกคน
2. นักเรียนได้รับการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมฝ่ายงานสหกรณ์โรงเรียน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
1.3 เขียนโครงการเสนอ

ก.พ. 2563
ก.พ. 2563
ก.พ. 2563

นางสมควร หมั่นดี
ผู้อานวยการโรงเรียน
นางสมควร หมั่นดี
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2. ขั้นดาเนินการ
2.1 รับสมัครสมาชิกใหม่ ม.1 และ ม.4
2.2 ลงทะเบียนสมาชิก และออกบัตรสมาชิกใหม่
2.3 ดาเนินงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
3. ติดตามและประเมินผล

เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564 คณะกรรมการงานสหกรณ์โรงเรียน
เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564 คณะกรรมการงานสหกรณ์โรงเรียน
เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564 ครูที่ปรึกษากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
ตลอดปีการศึกษา
นางสมควร หมั่นดี

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
อุดหนุน ระดม
กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
1 ก า ร ด า เ นิ น ง า น
กิ จ ก ร ร ม ส ห ก ร ณ์
โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น
-

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์

รวม

อื่นๆ
-

-

-

-

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมงานสหกรณ์ - สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมและ - แบบสังเกตพฤติกรรม
โรงเรียน
การปฏิบัติกิจกรรม
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นเข้าเป็นสมาชิกกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
2. นักเรียนมีความรู้เข้าใจด้านงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
3. นักเรียนมีสินค้าและบริการต่าง ๆ ไว้ใช้บริการอย่างเพียงพอ

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสมควร หมั่นดี)
………../………../………….

ลงชื่อ………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์)
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

ลงชื่อ..………………………………………….
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. ชื่องาน/โครงการ ครบรอบ 60 ปี โรงเรียนสามพรานวิทยา
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
2
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
1
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
3, 5
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสฤษดิ์ อุ่นเรือง
5. ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการเหตุผล
โรงเรียนสามพรานวิทยา เปิดทาการสอน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2503 โดยใช้หอประชุมอาเภอสามพรานเป็น
สถานที่เรียน ชั้นที่เปิดเรียนคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 32 คน โดยมีนายสุรินทร์ ชวลิ
ตานนท์ เป็นครูใหญ่ โรงเรียนสามพรานวิทยาจัดตั้ งขึ้นด้วยความร่วมมือของนายอาเภอสามพราน ศึกษาธิการอาเภอสาม
พราน สัสดีอาเภอและข้าราชการอีกหลายท่านที่ได้ร่วมมือกัน ต่อมาได้ไปขอความอนุเคราะห์ที่ดินจากนายนิเทส นางลาไย
สืบเสียง ซึ่งท่านยินดีอุทิศที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการ สร้างโรงเรียนสามพรานวิทยา เป็นเนื้ อที่ 16 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตตาบล
ยายชา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใกล้ถนนเพชรเกษม พื้นที่เป็นที่นาลุ่ม ทางเข้าโรงเรียนแยกจากถนนเข้าตัวอาเภอ
เป็นระยะทาง 180 เมตร ถนนที่ทางเข้าโรงเรียน มีผู้อุทิศที่ดินให้ คือนายเจตน์ ผดุงชัย นายแผ้ว ยังพุ่ม นายหยด รุ่งประชา
และนายยอด ยังพุ่ม อุทิศให้เป็นเนื้อที่ทั้งหมด จานวน 2 ไร่ 50 ตารางวา
เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนสามพรานวิทยาได้ก่อตั้งมาครบรอบ 60ปีในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563ดังนั้นเพื่อเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความสาคัญบทบาทและศักยภาพของโรงเรียนสามพรานวิทยากับการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจึงถือ
เป็นโอกาสดีที่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครูผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมงานเฉลิม
ฉลองโรงเรียน และทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นอนุสรณ์ และให้ปรากฏต่อสาธารณะอย่างยั่งยืนสืบไป ดังนั้นจึงได้กาหนดจัด
โครงการเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี โรงเรียนสามพรานวิทยาขึ้น
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปีโรงเรียนสามพรานวิทยา
2. เพื่อระลึกถึงผู้มีคุณูปการแก่โรงเรียนสามพรานวิทยา
3. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความศรัทธา ความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันการศึกษา
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณเพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ระลึกถึงผู้มีคุณูปการแก่โรงเรียนสามพรานวิทยา
เชิงคุณภาพศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน สาธารณชน เห็นความสาคัญของการศึกษา มีความรัก
ความศรัทธา กตัญญูกตเวทิตา และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
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9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
1.2 เขียนโครงการเสนอ
กิจกรรม/ขั้นตอน
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
2.2 จัดกิจกรรทาบุญเลี้ยงพระ
2.3 จัดกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจา
โรงเรียน
2.4 Big Cleaning Day
2.5 รับบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
หลังคาคลุมลานหน้าเสาธง
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563
ก.พ. 2563
ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

26 พ.ค. 2563
26 พ.ค. 2563
26 พ.ค. 2563

คณะกรรมการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงาน

26 พ.ค. 2563
ตลอดปีการศึกษา

คณะกรรมการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงาน

ตลอดปีการศึกษา

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 จัดชุดอาหารคาวหวาน
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจาโรงเรียนและ
ทาบุญเลี้ยงพระ
2 จัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
อุดหนุน ระดม
กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน

อื่นๆ

รวม

-

-

-

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์

20,000 20,000
เงินสวัสดิการ

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบ่งชี้
วิธีการประเมิน
1. ครู ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง
- สังเกตและแบบสอบถาม
ชุมชน มีความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 90

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ระลึกถึงผู้มีคุณูปการแก่โรงเรียนสามพรานวิทยา
2. ครู ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันมีความรัก ความสามัคคี ความศรัทธา ความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันการศึกษาที่
ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่บุตรหลานมากขึ้น
3. โรงเรียนได้รับบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังคาคลุมลานหน้าเสาธงของโรงเรียนสามพรานวิทยา

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายสฤษดิ์ อุ่นเรือง)
........./............/............

ลงชื่อ………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์)
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
ลงชื่อ..………………………………………….
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. ชื่องาน/โครงการ ธนาคารโรงเรียนสามพรานวิทยา
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
2
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
2, 4
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
2, 9, 10
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
()ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวอิสรีย์ รัศมีพิมล,นางสาวพรทิพย์ ชลธี และคณะกรรมการงานธนาคารโรงเรียน
5. ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการเหตุผล
ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของคน เพราะธนาคารเป็นสถานที่รับฝาก – ถอน
เงิน การออมเงินโดยการฝากเงินไว้กับธนาคารเป็นการสร้างนิสัยในการประหยัดอดออมธนาคารโรงเรียน เป็นธนาคาร
จาลอง ที่ดาเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียนมีครู-อาจารย์ และพนักงานธนาคารออมสิน (สาขา) เป็นที่ปรึกษา มีนักเรียนเป็น
กาลั ง ส าคัญ ในการขั บ เคลื่ อน โดยนัก เรีย นผู้ป ฏิ บัติ ง านในธนาคารโรงเรี ยน เป็ น นัก เรีย นที่มี ค วามประพฤติ ดี มี ความ
รับ ผิด ชอบ มีค วามละเอีย ดรอบคอบ มีม นุ ษยสั มพั นธ์ ดี ซึ่ ง เจ้ าหน้ าที่ ข องธนาคารโรงเรี ยนประกอบด้ว ยนัก เรี ย นเป็ น
ผู้ปฏิบัติงาน ทาหน้าที่ผู้จัดการ พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี พนักงานลงรายการ และพนักงานติดต่อโดยธนาคารโรงเรียน
ดาเนินการเฉพาะเรื่องการฝากเงินและถอนเงิน
ธนาคารโรงเรียนมุ่งหวังให้นักเรียนรู้จักการทางานที่ต้องมีความซื่อสัตย์และสุจริต เพราะการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
เงิน ต้องมีความซื่อสัตย์ มีความสุจริตเป็นสาคัญ ซึ่งเป็นรากฐานนาไปสู่การเป็นคนดีในสังคม ฝึกให้นักเรียนรู้จักการฝากเงิน
ถอนเงิน ทาบัญชีคือชีวิตประจาวันของเด็ก เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้ ฝึกนักเรียนให้มีนิสัยกา
รอดออม ทางานเป็น ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ต้อนรับลูกค้าเป็น คือเรื่องสาคัญในสังคมไทยการให้บริการนั้นเป็นเรื่องซึ่งการ
แข่งขันการมีชีวิตอยู่รอดในอนาคต ธนาคารโรงเรียนจึงเป็นเป้าหมายคือการที่ให้เด็กฝึกงานในภาคปฏิบัติจริงคุ้นเคยกับระบบ
การเงินจริง ได้มีการออมด้วยตัวเองให้เกิดความรู้สึกโดยการออมทรัพย์อย่างเป็นระบบนั้นจะช่วยได้เพื่อให้นักเรียนมีเงินเก็บ
ไว้ใช้จ่ายในยามจาเป็น
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถดารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทางาน สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด
รอบคอบในการทางาน และเสียสละเพื่อส่วนรวม
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการทางานอย่างมีขั้นตอน
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจาเป็น

315

6. ช่วยให้นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยา จานวน 1,200 คน เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียน
2. ครูและบุคลากรโรงเรียนสามพรานวิทยา จานวน 80คน เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน
2. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการทางานเป็นทีม
3. นักเรียนได้ฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการทางานอย่างมีขั้นตอน
4. นักเรียนผู้ปฏิบัติงาน ได้รับประสบการณ์ตรงจากกระบวนการทางานของธนาคารโรงเรียน
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2 จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์และครุภัณฑ์
2.3 อบรมนักเรียนในการปฏิบัติงานแต่ละแผนก
2.4 ครูและนักเรียนปฏิบัติงานธนาคาร
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563
ก.พ. 2563

นางสาวอิสรีย์ รัศมีพิมล
นางสาวอิสรีย์ รัศมีพิมล

พ.ค. - มิ.ย. 2563
พ.ค. - มิ.ย. 2563
มิ.ย.2563
พ.ค. 2563 - มี.ค. 2564
ตลอดปีการศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียน
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯและนักเรียน
นางสาวอิสรีย์ รัศมีพิมล

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ดาเนินงานธนาคาร
โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
อุดหนุน ระดม
กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
-

-

-

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์

รวม

อื่นๆ
-

-

-

-
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11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. จานวนนักเรียนที่ฝากเงิน
2. ยอดเงินฝากของนักเรียน
3. การปฏิบัติงานของนักเรียน

วิธีการประเมิน
- สรุปจานวนนักเรียนที่ฝากเงิน
- สรุปจานวนเงินฝาก
- การสังเกตพฤติกรรมการทางาน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสรุปจานวนนักเรียน
- แบบสรุปจานวนเงินฝาก
- แบบสังเกต

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัด อดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน
2. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ในการทางาน สามารนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทางาน และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4. นักเรียนมีความรู้ในด้านการบริหาร การบริการ และการทางานอย่างมีขั้นตอน
5. มีการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสาวอิสรีย์ รัศมีพิมล)
………./…………/……..

ลงชื่อ………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์)
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
ลงชื่อ..………………………………………….
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. ชื่องาน/โครงการ ออมด้วยใจ ให้ด้วยรัก
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
2
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
4
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
2, 9, 10
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
()ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอิสรีย์ รัศมีพิมล นางสาวพรทิพย์ ชลธี
5. ระยะเวลาดาเนินการ ภาคเรียนที่ 1 เริ่มวันที่ 22พฤษภาคม2563 – 15กันยายน2563
ภาคเรียนที่ 2 เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 16 กุมภาพันธ์ 2564
6. หลักการเหตุผล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดบ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ชุนชน จนถึงระดับรัฐให้ดาเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่ง ภายใน
สภาวะการณ์ปัจจุบัน นักเรียนส่วนมากมีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่เห็นคุณค่า ไม่มีเหตุผล ฟุ่มเฟือย ยึดติดในค่านิยมทาง
วัตถุ และเทคโนโลยีทั้งที่ยังไม่สามารถหาเงินได้ด้วยตนเองส่งผลให้พ่อแม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมากขึ้น นักเรียน
ขาดการเตรียมความพร้อมสาหรับการดาเนินชีวิตในอนาคต จึงทาให้เมื่อถึงเวลาจาเป็นที่จะต้องใช้เงินไม่สามารถหาเงินได้ทา
ให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อน
ธนาคารโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการบริหารจัดการการใช้เงิน มีทักษะและเป้าหมายที่ชัดเจนในการออม เห็น
คุณค่าของการออม มีทักษะในการบริหารงบประมาณ รู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งของ มีวิธีคิดที่จะพิจารณาในการใช้เงิน รู้จัก
การออม รู้จักกระบวนการออมเงิน สามารถนากระบวนการต่างๆไปประยุกต์ใช้ในชีวิ ตประจาวันอย่างเหมาะสมกับวัย รู้จัก
การใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด อันจะส่งผลให้การดาเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพ
โครงการออมด้วยใจ ให้ด้วยรัก จึงเกิดขึ้นบนพื้นฐานการเก็บออมของสมาชิกในแต่ละห้องเรียน เก็บออมเงินในแต่
ละวันรวมเงินเป็นสัปดาห์ และนาฝากธนาคารโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเงินเก็บออมนี้ไปใช้ในการบริจาคเพื่อการให้
โดยไม่หวังผลตอบแทน
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการชักจูงและสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าของธนาคารโรงเรียนออมทรัพย์กนั เพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อสร้างนิสัยให้กับลูกค้าในการออมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริจาคให้โดยไม่หวังผลตอบแทน
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยา จานวน 36 ห้องเรียน 1,200 คน มีการออมทรัพย์ตามห้องเรียน
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เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนสามพรานวิทยา มีนิสัยรักการออมเงิน รู้ค่าของเหรียญสตางค์ เหรียญบาท
2. เพื่อสร้างนิสัยให้กับลูกค้าในการออมทรัพย์ รู้คุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3. เพื่อเพิ่มยอดเงินฝากในแต่ละวัน/สัปดาห์
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค. 2563
มี.ค. 2563

นางสาวอิสรีย์ รัศมีพิมล
นางสาวพรทิพย์ ชลธี

พ.ค. และ ธ.ค. 2563
มี.ค. 2563
มิ.ย. - ธ.ค. 2563
ม.ค. – ก.พ.2564
ก.ย. 2563และ ก.พ. 2564

นางสาวอิสรีย์ รัศมีพิมล
นางสาวพรทิพย์ ชลธี
คณะนักเรียนงานธนาคาร
โรงเรียนสามพรานวิทยา
นางสาวอิสรีย์ รัศมีพิมล

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
1.2 เขียนโครงการเสนอ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ
2.2 จัดหางบประมาณที่ใช้ในการทาโครงการ
2.3 ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ไดวางไว
3. ติดตามและประเมินผล

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ค่าของรางวัล

เงินงบประมาณ
อุดหนุน ระดม
กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน
-

อื่นๆ
2,000

ประเภทการใช้เงิน
รวม ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์
2,000


ธนาคาร

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

2,000

2,000

11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. จานวนนักเรียนที่เก็บออมเพิ่ม
2. ยอดเงินฝากของนักเรียน
3. ยอดเงินฝากของครูและ

วิธีการประเมิน
- สรุปจานวนนักเรียนที่ฝากเงิน
- สรุปจานวนเงินฝาก
- สรุปจานวนเงินฝาก

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสรุปจานวนนักเรียน
- แบบสรุปจานวนเงินฝาก
- แบบสรุปจานวนเงินฝาก
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพิ่มจานวนลูกค้าธนาคาร
2. เพิ่มจานวนเงินฝากธนาคาร
3. ปลูกฝังให้ลูกค้าของธนาคารรักการเก็บออม รู้จักการใช้จ่ายเงินอย่างรู้ค่า

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสาวอิสรีย์ รัศมีพิมล)
..……/…………/………

ลงชื่อ………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์)
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

ลงชื่อ..………………………………………….
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. ชื่องาน/โครงการ โครงการบริหารจัดการขยะ
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-6
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
2
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
4
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
1, 2, 3, 6, 8, 10
3. ลักษณะงาน/โครงการ
() ใหม่
() ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุวารินทร์ สร้อยบรรจง, นางสาวธนาภรณ์ แสงทอง, นางสาวสุภาวรรณ จิตทะเน,
นางสาวนันทวัน ศรีกันทอง, นางสาววันวิสาข์ ขัติยะ , นางสาวรัตติกาล ทาสวน , นางสาวมินตา วะตุประโส,
นางสาวสุธาสินี แดงยั่งยืน,นางสาวรจนา พันฮวบ, นายพงศกร รอดจินดา, นางสาวพจนีย์ มณีรัตน์
5. ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน 2563 - มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสามพรานวิทยา ตั้งอยู่ เลขที่ 40 หมู่ที่ 5 ตาบลยายชา อาเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม ซึ่งในปัจจุบัน
ปัญหาเรื่องขยะนับเป็นปัญหาสาคัญของโรงเรียน เพราะปริมาณขยะที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดอยู่บนพื้นเกิดขึ้นมากมายทุกวัน
สาเหตุเกิดจากเมื่อมีนักเรียนจานวนมากปัญหาขยะจึงมีมากขึ้นไปด้วยนอกจากนี้นักเรียนยั งขาดจิตสานึกที่ดีในเรื่องของการ
รักษาความสะอาด ขาดจิตสาธารณะที่จะดูแลความสะอาด และขาดความรู้ในเรื่องของการคัดแยกขยะ รวมถึงนักเรียนไม่
เห็นคุณค่าของขยะ จึงทาให้นักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่และไม่เก็บขยะเพื่อนาไปสร้างมูลค่า นอกจากนี้ปริมาณถัง ขยะใน
โรงเรียนมีน้อยกว่าความต้องการของนักเรียน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมต้องอาศัยการ
มีส่วนร่วมของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาขยะในโรงเรียน ตลอดจนใช้ทักษะและกระบวนการต่างๆเพื่อ
สร้างจิตสานึก สร้างจิตสาธารณะ ให้นักเรียนเกิดความตระหนัก ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพื่อให้นักเรียน
ได้ทราบว่าขยะนั้นมีมูลค่า
ดังนั้น โรงเรียนสามพรานวิทยา จึงเห็นความสาคัญในการสร้างจิตสานึกที่ดี รวมถึงการสร้างจิตสาธารณะในเรื่อง
การรั กษาความสะอาด ตลอดจนส่งเสริมให้นัก เรียนมีความรู้ ในเรื่องของวิ ธีการคัดแ ยกขยะและสร้างมู ลค่า ให้กั บขยะ
โรงเรียนสามพรานวิทยา จึงจัดทาโครงการการบริหารจัดการขยะเพื่อแก้ปัญหาขยะภายในโรงเรียน เมื่อนักเรียนมีความรู้
เรื่องการคัดแยกขยะ สามารถเชื่อมโยงไปยังบ้านของนักเรียน และชุมชนใกล้เคียง เพื่อส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ต่อนักเรียน
ชุมชน และ สังคมสืบต่อไป
7. วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างจิตสานึกในเรื่องของการรักษาความสะอาดและจิตสาธารณะให้แก่นักเรียน
2.เพื่อลดปริมาณขยะภายในโรงเรียน
3.เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องของการคัดแยกขยะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนินการคัดแยกขยะถูก
วิธี
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8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยา จานวน 1,200 คน
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีจิตสานึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ทุกกิจกรรม
9. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 เขียนโครงการเสนอ
1.3 แต่งตั้งคณะทางานโครงการ
2. ขั้นดาเนินงาน
2.1 สารวจพื้นที่และจัดเตรียม
สถานที่ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ของโครงการบริหารจัดการขยะ
2.2 ประชาสัมพันธ์โครงการให้
ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจเข้าร่วม
2.3 จัดป้ายนิเทศให้ความรู้พร้อม
เอกสารประชาสัมพันธ์
2.4 ดาเนินกิจกรรมต่างๆของ
โครงการบริหารจัดการขยะ
3. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 2563
มี.ค. 2563
พ.ค. 2563

นายสุวารินทร์ สร้อยบรรจง
นายสุวารินทร์ สร้อยบรรจง
นายสุวารินทร์ สร้อยบรรจง

พ.ค. 2563 – ก.พ. 2564

คณะกรรมการโครงการ

มี.ค. 2564

นายสุวารินทร์ สร้อยบรรจง

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

ที่

กิจกรรม/รายการ

1

จัดป้ายนิเทศให้ความรู้
พร้อมเอกสาร
ประชาสัมพันธ์
รณรงค์การทิ้งและคัด
แยกขยะ
รวมทั้งสิ้น

2

เงินงบประมาณ
อุดหนุน ระดม
กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์

รวม

อื่นๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,700

-

-

-

7,700
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11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบงชี้
1. ร้อยละของนักเรียนทีเข้าร่วม
กิจกรรม

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- สังเกตการเข้าร่วมและการปฏิบัติ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
กิจกรรม
- แบบประเมินกิจกรรม
- การประเมินความพึงพอใจของนักเรียน - แบบสรุปผลการปฏิบัติ
กิจกรรม

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียนมีจิตสานึกที่ดีในเรื่องของการรักษาความสะอาดและการมีจิตสาธารณะ
2.ปริมาณขยะลดลง โรงเรียนสะอาด
3.นักเรียนสามารถคัดแยกขยะได้ถูกวิธีและสามารถนาขยะไปสร้างมูลค่าได้
4.เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อส่งผลที่ดีกับโรงเรียนและชุมชน

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายสุวารินทร์ สร้อยบรรจง)
............/............/............

ลงชื่อ………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์)
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

ลงชื่อ..………………………………………….
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
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แบบเสนองาน/โครงการโรงเรียนสามพรานวิทยา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. ชื่องาน/โครงการ งานโภชนาการ
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กลยุทธ์/ค่านิยม
สนองมาตรฐานสพฐ.
มาตรฐานที่
1/1-3, 11/2
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่
2
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่
6
สนองค่านิยมหลักของคนไทย
ข้อที่
2, 6, 9
3. ลักษณะงาน/โครงการ
( ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวมินตา วะตุประโส และคณะกรรมการงานโภชนาการ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564
6. หลักการและเหตุผล
โรงอาหารของโรงเรียนเป็นสิ่งที่สาคัญต่อการให้บริการนักเรียน บุคลากร และบุคคลทั่วไป ดัง นั้นการทาให้โรง
อาหารได้รับการรับรองมาตรฐานจึงเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพของทุกคน งานโภชนาการจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้บุคคล
กรทุกคนได้ตระหนักถึงความสาคัญของโรงอาหารและเป็นโรงอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะให้ผู้มาใช้
บริการเกิดความมั่นใจ และไว้วางใจในการใช้บริการโรงอาหารของโรงเรียนทุกครั้งที่ใช้บริการการพัฒนาระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด จะเกิดขึ้นไม่ได้หากโภชนาการของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนขาดมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อ
สุขภาพพลานามัย อันเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีมาตรฐานสุขภาพที่สูงขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ
3. เพื่อเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีเกี่ยวกับโภชนาการ
4. เพื่ออานวยความสะดวกและการให้บริการแก่บุคลากรและบุคคลภายนอกของชุมชน
8. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.ให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติตนตามหลักโภชนาการ 100 %
2. เพื่อให้บุคลากรที่รับบริการด้านโภชนาการในโรงเรียนได้รับความสะดวกในการบริการ 100 %
เชิงคุณภาพ
1. ครู – นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้บริการอาหารที่ถูกสุขลักษณะดียิ่งขึ้น
2.โรงอาหาร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และภาชนะใส่อาหารสะอาดเรียบร้อยถูกหลักอนามัยดียิ่งขึ้น
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9. กิจกรรมและการดาเนินการ
ขั้นตอน
กิจกรรม
ระยะเวลา
การปฏิบัติตามลาดับ
1. ขั้นเตรียมการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
1-30 พ.ค.62
2. วางแผนเตรียมข้อมูลในการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวมินตาวะตุประโส
และคณะ

2. ขั้นดาเนินการ

1.สารวจบริเวณโรงอาหารและบริเวณ
รอบ ๆ
15 พ.ค.62 -15 ม.ค.63 คณะกรรมการดาเนินงาน
2.ดาเนินการซ่อมแซมปรับปรุงโรงอาหาร
3.ขั้นตรวจสอบประเมิน 1.แจกแบบประเมินผลการทางานและ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ให้บุคลากรในโรงเรียน
1 -31 ม.ค. 2564
คณะกรรมการดาเนินงาน
2.คณะกรรมการสรุปผลการดาเนินงาน
3.สรุปรายงาน
4.แก้ไขปรับปรุง
1.บันทึกข้อปรับปรุงและข้อเสนอแนะ
จากสรุปประเมินผล
1 -31 มี.ค. 2564
คณะกรรมการดาเนินงาน
2.นาผลการประเมินปรับปรุงแก้ไขการ
ทางานโครงการในปีการศึกษาต่อไป
10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ซื้ อ -ซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์
ภายในโรงอาหาร
2 ปรับปรุงห้องอาหารครู
3 ซ่ อ มแซ มสิ่ ง อ านว ย
ความสะดวกใน
ห้องอาหารครู
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
อุดหนุน ระดม
กิจกรรม
(รายหัว) ทรัพยากร พัฒนาผู้เรียน

อื่นๆ

รวม

ประเภทการใช้เงิน
ตอบ ใช้ วัสดุ/
แทน สอย ครุภัณฑ์

-

-

-

10,000

10,000

-

-

-

20,000

20,000



-

-

-

22,000

22,000



-

-

-

52,000 52,000
สวัสดิการ
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11. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความบ่งชี้
วิธีการประเมิน
นักเรียนรู้จักปฏิบัติตนตาม
- ให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม
หลักโภชนาการและได้รับ
- ติดตามการดาเนินการโครงการโภชนาการ
บริการด้านโภชนาการ100%

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบบันทึกการจัดกิจกรรม

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.โรงอาหารสะอาดเรียบร้อย
2.อาหารที่แม่ค้าจาหน่ายสะอาดถูกหลักอนามัยและราคาย่อมเยา
3.สุขภาพของบุคลากรในโรงเรียนดีถ้วนหน้า

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนองาน/โครงการ
(นางสาวมินตา วะตุประโส)
............/............/............

ลงชื่อ………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์)
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
( ) ควรปรับปรุง
เพราะ.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
ลงชื่อ..………………………………………….
(นายสมเกียรติ ปทุมสูติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามพรานวิทยา
การจัดทาแผนปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563
***************************

ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสามพรานวิทยา ได้เห็นชอบตามที่
โรงเรียนได้นาเสนอ เรื่อง แผนปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสามพรานวิทยา
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานได้ ตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)..........................................................ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นายกฤษณะ สุมาลย์โรจน์)

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามพรานวิทยา
การเก็บเงินส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เงินระดมทรัพยากร)
จากผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563
***************************

ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสามพรานวิทยา ได้เห็นชอบตามที่
โรงเรียนได้นาเสนอ เรื่อง การเก็บเงินส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) จากผู้ปกครอง
นักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสามพรานวิทยา
มติที่ประชุม เห็นชอบ และอนุมัติให้ดาเนินการเก็บเงินส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เงินระดม
ทรัพยากร) จากผู้ปกครองนักเรียนได้ ตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)................................................................ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นายกฤษณะ สุมาลย์โรจน์)
31 มีนาคม 2563

