แผนปฏิบตั ิการ
ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรีย นทีปราษฎร์พิทยาเล่ม นี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาและการบริ หารงานประจำปีง บประมาณ 256 4 สาระสำคั ญของ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เล่มนี้ ประกอบด้วยสภาพปัจจุบัน สภาพแวดล้อมของโรงเรียน วิสัยทั ศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตามกรอบกลยุทธ์ของสำนักงานเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดการศึ กษา
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพการศึก ษา
ของ สมศ. และกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีง บประมาณ
2564 เล่มนี้ ซึ่งประกอบด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง
ทุกท่านและนักเรีย นทุกคนที่ให้การสนับสนุน ให้คำปรึกษาแนะนำ สนับสนุนงบประมาณและร่วมในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรีย นทีปราษฎร์พิทยา

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บริบทของโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ระบบโครงสร้างการบริหาร
ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
สรุปผลการประเมินตนเอง
ส่วนที่ 2 กรอบการดำเนินงานตามกลยุทธ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์การดำเนินงาน
ส่วนที่ 3 ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ประมาณการรายรับ
แผนการใช้จ่ายงบตามแผนกลยุทธ์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ส่วนที่ 4 โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียน
โครงการ/กิจกรรมฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โครงการ/กิจกรรมฝ่ายบริหารงานบุคคล
โครงการ/กิจกรรมฝ่ายบริหารงานวิชาการ
โครงการ/กิจกรรมฝ่ายบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์
คำสั่งโรงเรียนทีป ราษฎร์พิทยา
หนังสือให้ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะผู้จัดทำ

ส่วนที่ 1 บริบทของโรงเรียน
1. ข้อมูล ทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรีย นทีปราษฎร์พิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 255 หมู่ที่ 1 บ้านเภาลาย ตำบลแม่น้ำ
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84330 โทรศัพท์ 077-425053
โทรสาร 077-425470 เว็บไซต์ www.tpp.ac.th
1.2 ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2520
1.3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.4 มีเขตพื้นที่บริการ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่น้ำ และตำบลบ่อผุด
2. ข้อมูลด้านการบริหาร
2.1 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ นางเพียงแข ชิตจุ้ย
2.2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 3 ท่าน
1. นายอาวุธ จันทร์เมือง
2. นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง
3. นางสาวสุริยา เพราเพราะ
2.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรีย น ชื่อ นางจำเรียง ใจกว้าง
2.4 ประวัติโดยย่อของโรงเรียน
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรีย นทีปราษฎร์พิทยาเมื่ อวั น ที่ 26
พฤษภาคม 2520 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง โดยมีพระครูวิภาตทีปกร เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย เป็นผู้นำ
ในการบุกเบิกและสร้างร่วมกับชาวบ้านตำบลแม่น้ำและตำบลบ่อผุด ด้วยความช่วยเหลือของนายสุพล กาญจนพงศ์
ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีนายภิญโญ สาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามใน
ประกาศ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2520 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้จัดตั้งโรงเรีย นโดยใช้อาคารเรีย น โรงเรีย น
บ้านแม่น้ำเป็นที่เรียนชั่วคราว โรงเรียนได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520 ได้ประกาศรับสมัครนักเรีย น
จำนวน 2 ห้องเรีย น มีนักเรีย นทั้งหมด 87 คน นักเรีย นชาย 49 คน นักเรีย นหญิง 38 คน โดยนายปรีชา แสง
สุวรรณ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเกาะสมุย คณะครูโรงเรีย นวัดภูเขาทอง และโรงเรียนองค์การบริหารส่ว นจังหวั ด
โรงเรีย นบ้านแม่น้ำเดิม ในขณะนั้นโรงเรีย นยัง ไม่ม ีครูสอนประจำ ทางจังหวัดจึงมีคำสั่งให้ นายสุทธิ วีระธรรม
อาจารย์ 1 โรงเรียนเกาะสมุยมาช่วยราชการโดยทำหน้าที่เป็นครูใหญ่

วันที่ 12 มิถุนายน 2520 ประชาชนตำบลแม่น้ำและตำบลบ่อผุดโดยการนำของพระครูวิภาตทีปกรได้เ ริ่ม
ปรับพื้นที่ที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน ปีพ.ศ. 2526 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพั ฒ นาชนบท
มพช.2 รุ่นที่ 2
วันที่ 20 กันยายน 2527 เริ่ม ก่อสร้างอาคารเรีย นถาวร อาคารประกอบพร้อมปรับปรุง บริเวณตาม
โครงการ มพช.
วันที่ 29 มีนาคม 2543 กรมสามัญได้แต่งตั้งนายบรรจง ภูวเศรษฐาวร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และ
วันที่ 1 ตุลาคม 2545 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เริ่มพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ส่วนที่ชำรุด
และพัฒนาเพิ่มเติมมีการพัฒนาโรงเรีย นเข้าสู่ยุคปฏิรูปการศึกษา
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 นายพิสิษฐ ศักดา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนถึง วันที่ 12
พฤศจิกายน 2557
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 นายประยงค์ อินนุพัฒน์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผ็อำนวยการโรงเรีย นถึงวันที่
24 เมษายน 2561
วันที่ 25 เมษายน 2561 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน ในปี
การศึกษา 2563 มีนักเรียนจำนวน 1,840 คน มีครูและบุคลากรจำนวน 98 คน
2.4 คำขวัญและปรัชญาโรงเรีย น
ปรัชญาโรงเรียน (Motto)
“ ปญญานราน๐ ปทีปา โหนติ ” ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งนรชน
ตราสัญญลักษณ์โรงเรียน

สีประจำโรงเรียน
สีน้ำทะเล เปรียบเหมือนแหล่งกำเนิดแห่งความดีและจะรักษาไว้ประดุจเกลือรักษาความเค็ม
สีเหลืองทอง เปรียบเหมือนสิ่งที่มีค่า แม้ว่าจะอยู่ในภาวะใดย่อมมีค่าประดุจทองคำ
2.5 ระบบโครงสร้างการบริหาร
โรงเรีย นจัดระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาเป็น 5 กลุ่ม งานคือ 1.กลุ่ม บริหารงานทั่วไป 2.กลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 3.กลุ่มบริหารงานวิชาการ 4.กลุ่มบริหารงานบุคคล 5.กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกำหนดนโยบาย ส่งเสริมช่ วยเหลือ ควบคุม กำกับ ติดตามการ

บริหารงานของโรงเรีย น มีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรีย นซึ่งแต่งตั้งขึ้นภายในเพื่อ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าระดับชั้นเป้นที่ปรึกษา และเป็นแกนนำในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน ดังแผนภูมิการจัดองค์กร

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ
กลุ่มงานธุรการ
กลุ่มงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
กลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิช าการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน

กลุ่มงานการวางแผนงานวิชาการ
กลุ่มงานการบริหารวิชาการ
กลุ่มงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มงานการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ
กลุ่มงานการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้และงานทะเบียน
นักเรียน
กลุ่มงานการแนะแนวการศึกษา
กลุ่มงานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
และสินทรัพย์

กลุ่มงานการวางแผนงานกิจการนักเรียน
กลุ่มงานการบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มงานการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
กลุ่มงานการดำเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มงานการดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
กลุ่มงานการประเมินผลการดำเนินงานกิจการ

กลุ่มงานการบริหารการเงิน
กลุ่มงานการบริหารการเงินและ
บัญชี
กลุ่มงานการบริหารงานพัสดุ
และสินทรัพย์
กลุ่มงานการประเมินผลการ
ดำเนินงานการและพัสดุ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานการบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานการบริหารทะเบียนและสถิติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา
กลุ่มงานการประเมินผลการดำเนิน
งานบุคคล

3. สภาพชุมชนโดยรวม
3.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นแหล่งชุมชน มีสภาพเป็นเกาะล้อมรอบด้วยทะเล
โรงเรีย นตั้งอยู่ในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครเกาะสมุย โรงเรียนห่างจากอำเภอประมาณ 17
กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 67,265 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนประกอบด้วยโรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า
และบ้านเรือนประชากร อาชีพหลักของชุมชน คือการทำสวน ค้าขาย และบริการการท่องเที่ยว เนื่องจากตำบล
แม่น้ำและตำบลบ่อผุดมีชายหาดที่สวยงาม จึงทำให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสนใจที่จะสร้างโรงแรมและที่
พัก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือประเพณีจบปี
จบเดือนตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน5ของทุกปี โดยจัดที่วัดหน้าพระลาน ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีพหลักคือรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 95 รายได้เฉลี่ยโดยประมาณ 51,612 บาท/คน/ปี
3.2 โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีชาวต่างชาติ
มาใช้บริการจำนวนมาก มีสถานประกอบการ มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนจึงมีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์
ตรงจากสถานประกอบการ เป็นโอกาสดีที่ผู้เรีย นได้เรียบนรู้ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษาโดยตรง และ
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการเป็นอย่างดีและต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่วนข้อจำกัดของโรงเรีย น
มีดังนี้
1.ผู้เรียนย้ายเข้า-ออกตลอดปีทำให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง เพราะนักเรีย นต้องติดตามผู้ปกครองกลับ
ภูมิลำเนา
2.สภาพพื้นที่บางส่วนของโรงเรียนไม่เอื้อต่อการจัดการเรีย นการสอนเนื่องจากเป็นเนินสูงติดภูเขาต้ องใช้
งบประมาณมาก
3.โรงเรียนมีงบประมาณจำกัดในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่อนข้างสูง
4. โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
1. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.

โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โครงการจัดการขยะในโรงเรียนอย่างยั่งยืน
โครงการเต้นแอโรบิกสำหรับเด็กอ้วน
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. โครงการพัฒนาอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. โครงการจัดการเรีย นการสอน IS ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
6. โครงการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
7. โครงการส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
9. โครงการพัฒนาหลักสูตร
10. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการในชั้นเรียน
11. โครงการวิจัยและพัฒนาผู้เรียน
12. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
13. โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา อาชีพ และการดำเนินชีวิต
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์
1.โครงการพัฒนากลุ่มงานเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศักยภาพ
2. โครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรีย นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
3. โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
5. โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบความสำเร็จ
6. ปัญหาและอุปสรรค
-

7. การประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพจากการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน 4 ระดับ ดังนี้
4
มีค่าดีมาก
ระดับร้อยละ 80 ขึ้นไป
3
มีค่าดี
ระดับร้อยละ 70-79
2
มีค่าปานกลาง ระดับร้อยละ 60-69
1
มีค่าปรับปรุง ระดับร้อยละ 0-59
ลำดับที่

แผนงาน/โครงการ

ระดับคุณภาพ

ร้อยละ
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

แผนงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการพัฒนาอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการจัดการเรีย นการสอน IS ในโรงเรียน
มาตรฐานสากล
โครงการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย
โครงการส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
โครงการพัฒนาหลักสูตร
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการในชั้นเรียน
โครงการวิจัยและพัฒนาผู้เรียน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา อาชีพ และการ
ดำเนินชีวิต

86.67

✓

97.10

✓
99.50 ✓
92.58 ✓
90

✓

91.34

✓

100

✓

91.34

✓

100

✓
✓
✓
✓
✓

91.33
96.35
98.60
96.34

3

2

หมายเหตุ
1

ลำดับที่

แผนงาน/โครงการ

ระดับคุณภาพ

ร้อยละ
4

1.
2.
3.
1.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

แผนงานกลุ่มบริหารงานการงบประมาณและ
สินทรัพย์
โครงการพัฒนากลุ่มงานเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา
พัฒนาเต็มศักยภาพ
โครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรีย นเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
โครงการเรีย นฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
แผนงานบุคลากร
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
แผนงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน
แผนงานกลุ่มบริหารงานงานทั่วไป
โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
โครงการจัดการขยะในโรงเรียนอย่างยั่งยืน
โครงการเต้นแอโรบิกสำหรับเด็กอ้วน
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้

90

✓

81.48

✓

90

✓

100

✓

93.40

✓

98.40

✓

93.20

✓

3

2

หมายเหตุ
1

90

✓
95 ✓
89.17 ✓
87.93

✓

สรุปจากโครงการที่มีในแผนปฏิบัติราชการทั้งหมด 5 กลุ่มงาน จำนวน 24 โครงการ ได้ดำเนินการทั้งสิ้น
24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.32 อยู่ในระดับ ดีมาก

แผนการใช้จ่ายเงินมีงบประมาณ 24423415.48 บาท ใช้ไป 19673256.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 81 อยู่
ในระดับ ดีมาก และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั้งหมด 5755370 บาท ใช้ไป 5131544.25 บาท คิดเป้นร้อยละ
89.16 อยู่ในระดับ ดีมาก

ส่วนที่ 2 กรอบการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทย”
พันธกิจ (Mission)
1. จัดหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี ใฝ่เรียนรู้ มีปัญญา
สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
3. ปลูกฝังค่านิยมไทย ให้ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความสุข และอยู่อย่างพอเพียง
4. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
6. ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วั นธรรรมไทย
เป้าประสงค์ (Goals)
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามลักษณะอันพึงประสงค์ตามทหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกสามารถผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานตรงตามหลักสูตร มีศักยภาพในการแข่งขันทางวิชาการ
6. ผู้เรียนมีความสามารถในการแสวงกหาความรู้พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซีย นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ผู้เรียนมีความตระหนักและเห้นความสำคัญของความเป้นไทย ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้อง
8. ผู้เรียนสามารถอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทยได้อย่าง
ยั่งยืน
9. ครูมีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านวิชาการ และวิชาชีพ ใช้การวิจัย สื่อ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
10. โรงเรีย นมีการบริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาลน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์
วิชาการเด่น กิจกรรมดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี บรรยากาศดี ชุมชนมีส่วนร่วม
เอกลักษณ์
ตามรอยหลวงพ่อ
ค่านิยมหลัก
กำหนดตารมอักษรชื่อโรงเรียนเป็น TEEPARAT Model ดังนี้
ความหมาย
T : Technology
ก้าวล้ำเทคโนโลยี
E : Environment
สิ่งแวดล้อม
E : Ethic
มีคุณธรรม
P : People Development สร้างคนเก่ง คนดี
A : Accountability
ใส่ใจรับผิดชอบ
T : Team
การทำงานเป็นทีม
สมรรถนะหลักของโรงเรียน (Core competencies)
1. สมรรถนะด้านงบประมาณ โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามจำนวนรายหัว
นักเรียน การระดมทุนจากผู้ปกครอง สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนทั้งถิ่น สมาคมครูแ ละผู้ปกครอง
รวมไปถึงงบประมาณจากการระดมทุนทรัพย์ตามโครงการต่างๆตามที่หลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด
2. สมรรถนะด้านบุคลากร โรงเรียนมีครู บุคลากรที่มีศักยภาพละความสามารถ มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยมี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุรภาพการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพของตนเอง โดยเน้นระบบคุณธรรม ตลอดจนถึง
ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และการใช้ภาษาต่า งประเทส
3. สมรรถนะด้านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยซึ่งโรงเรียนใช้ในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระ มีห้องปฏิบัติการประจำกลุ่มสาระและแหล่งเรียนรู้อื่นๆในโรงเรียน

กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กร
4. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3. ผู ้ เ รี ย นมี ค วามรู ้ ทั ก ษะ และเจตคติ ท ี ่ ด ี ใ นการ
ดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4. ผู้เรีย นมีศักยภาพเป็นพลโลกสามาตรถผลิตผลงาน
อย่างสร้างสรรค์ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
5. ผู้เรีย นมีความรู้แ ละทักษะพื้น ฐานตามหลั กสูต ร มี
ศักยภาพในการแข่งขันทางวิชาการ
6. ผู้เรีย นมีความสามารถในการแสวงหาความรู้พร้อม
ก้าวสู่ประชาคมอาเซีย นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ผู้เรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของความ
เป็นไทย ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
8. ผู ้ เ รี ย นสามารถอนุ ร ั ก ษ์ แ ละสื บ ทอดภู ม ิ ป ั ญ ญา
ขนบธรรมเนีย มประเพณี และวัฒนธรรมไทยได้ อ ย่า ง
ยั่งยืน
9. ครูม ีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านวิชาการและวิชาชีพ ใช้การวิจัย สื่อนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนา
10. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ

ข้อที่
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิด
คำนวณ
1.1.2มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห้นและแก้ปัญหา
1.1.3มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
1.1.4มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1.5มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.1.6มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผุ้เรียน
1.2.1การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
1.2.2ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป้นไทย
1.2.3การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
1.2.4สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้
3.1จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรีย นรู้
3.3มีการบริหารจัดการชั้นเรีย นเชิงบวก

มาตรฐานที่

ข้อที่
3.4ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
3.5มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

กรอบกลยุทธ์ (เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์)
ข้อมูล ฐาน
เป้าประสงค์ที่
1. ผู้เรียนมี
คุณภาพตาม
ลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

2. ผู้เรียนมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด

ปี
58

-ร้อยละของโครงการ
85
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนวทาง
โรงเรียบนมาตรฐานสากล
-ร้อยละของโครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรีย น
-ร้อยละของโครงการวัน
สำคัญ
-ร้อยละของโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
-ร้อยละของโครงการ
85
ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ครู
-ร้อยละของโครงการ
พัฒนาการจัดการเรีย น IS
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

ปี
59

เป้าหมาย
ปี
60

ปี
61

ปี
62

ปี
63

กลยุทธ์

80

83

86

89

90

1.พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

80

83

86

89

90

1.พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

ข้อมูล ฐาน
เป้าประสงค์ที่
3. ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะและเจตคติที่
ดีในการดำรงชีวิต
และการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข

4.ผู้เรียนมี
ศักยภาพเป็นพล
โลกสามารถ
ผลิตผลงานอย่าง
สร้างสรรค์ที่เกิด
ประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม
5.ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะพื้นฐาน
ตรงตามหลักสูตรมี
ศักยภาพในการ

ตัวชี้วัด

ปี
58

ปี
59

เป้าหมาย
ปี
60

ปี
61

ปี
62

ปี
63

กลยุทธ์

-ร้อยละของโครงการ
85
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล
-ร้อยละของโครงการ
สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
-ร้อยละของโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะในการทำงาน
และความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนสนใจ
-ร้อยละของโครงการ
โรงเรีย นสีเขียว
-ร้อยละของโครงการ
พัฒนาอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ
-ร้อยละของโครงการ
85
ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา

80

83

86

89

90

1.พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

80

83

86

89

90

1.พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

-ร้อยละของโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

80

83

86

89

90

2.พัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

85

ข้อมูล ฐาน
เป้าประสงค์ที่

ตัวชี้วัด

ปี
58

-ร้อยละของโครงการ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของผู้บริหาร
-ร้อยละของโครงการ
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน
6.ผู้เรียนมี
-ร้อยละของโครงการ
85
ความสามารถใน สวัสดิการครู
การแสวงหาความรู้ -ร้อยละของโครงการ
พร้อมก้าวสู่
พัฒนากลุ่มงานเพื่อ
ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมให้สถานศึกษา
ได้อย่างมี
พัฒนาเต็มศักยภาพ
ประสิทธิภาพโดย -ร้อยละของโครงการเรียน
ใช้หลักปรัชญาของ ฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง -ร้อยละของโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
-ร้อยละของโครงการ
ชุมชนสัมพันธ์
-ร้อยละของโครงการจัด
สภาพแวดล้อมและการ
การบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
-ร้อยละของโครงการ
โรงเรีย นส่งเสริมสุขภาพ
-ร้อยละของโครงการ
ควบคุมภายใน
-ร้อยละของโครงการจัดทำ
แผน

ปี
59

เป้าหมาย
ปี
60

ปี
61

83

86

ปี
62

ปี
63

กลยุทธ์

แข่งขันทาง
วิชาการ

80

89

90

3.พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กร

ข้อมูล ฐาน
เป้าประสงค์ที่

7.ผู้เรียนมีความ
ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของ
ความเป็นไทย ใช้
ภาษาไทยในการ
สื่อสารได้อย่าง
ถูกต้อง
8.ผู้เรียนสามารถ
อนุรักษ์และสืบ
ทอดภูมิปัญญา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยได้
อย่างยั่งยืน
9.ครูมีความรู้
ความสามารถและ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพใช้การ
วิจัย สื่อนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง
10.โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการด้วย

ตัวชี้วัด
-ร้อยละของโครงการ
ประกันคุณภาพ
-ร้อยละของโครงการ
พัฒนาหลักสูตร
-ร้อยละของโครงการ
ส่งเสริมการเรียนการสอน
โรงเรีย นมาตรฐานสากลสู่
ประชาคมอาเซียน

ปี
58

85

ปี
59

80

เป้าหมาย
ปี
60

ปี
61

83

86

ปี
62

89

ปี
63

90

กลยุทธ์

4.สร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้

-ร้อยละของโครงการ
พัฒนาห้องสมุดเป็นฐาน
การเรียนรู้
-ร้อยละของโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

85

80

83

86

89

90 4.สร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้

-ร้อยละของโครงการ
พัฒนาสื่อและอุปกรณ์เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ
-ร้อยละของโครงการจัด
จ้างครูผู้สอนและบุคลากร
ที่มีความสามารถเฉพาะ
ทางเพื่อการพัฒนา
-ร้อยละของโครงการ
ส่งเสริมปฏิบัติงานตาม

85

80

83

86

89

90 4.สร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้

85

80

83

86

89

90 4.สร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้

ข้อมูล ฐาน
เป้าประสงค์ที่

ตัวชี้วัด

ระบบธรรมาภิบาล
น้อมนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองชุมชนใน
สถานศึกษา

ปี
58

ปี
59

เป้าหมาย
ปี
60

ปี
61

ปี
62

ปี
63

กลยุทธ์

ส่วนที่ 3 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณปี 2564
1. การจัดสรรเงินอุดหนุนทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 คือ
งบอุดหนุนทั้งหมด (100%)
สำรองจ่าย 10 %
คงเหลืองบจัดสรรทั้งหมด
การจัดสรรใช้เกณฑ์สัดส่วน
งบฯวิชาการ 65% = 3,501,810
-วิชาการ 1,344,860
-กิจการนักเรียน 177,150
-การเงินสินทรัพย์ 632,494
-บุคคล
1,347,306
รวม
3,501,810
งบฯสนับสนุน 25% = 1,346,850
-บริหารทั่วไป 1,333,850
-ICT
13,000
รวม
1,346,850
รวมทั้งสิ้น
4,848,660

5,387,400 บาท
538,740 บาท
4,848,660 บาท
งบสำรองจ่าย 10 %
538,740

5,387,400

2. รายรับปีงบประมาณ 2564
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ประเภทของเงิน
งบเหลือจ่าย
เงินเรียนฟรี 15 ปี
งบอุดหนุนรายหัว
งบค่าเครื่องแบบนักเรียน
งบค่าอุปกรณ์การเรียน
งบค่าหนังสือเรียน
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
เงินบำรุงการศึกษา
เงินจากเทศบาล
เงินจากการบริหารส่วนจังหวัด
เงินค่าประมูลโรงอาหาร
เงินค่าเช่าร้านสหกรณ์
เงินรายได้โครงการพิเศษ
เงินรายได้อื่นๆ(ขายขยะ เช่าสถานที่ บริจาค)
ค่าประกันชีวิต
ค่าบัตรนักเรียน
ประเภทเงินประกันสัญญา
ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา(เงินบริจาคสอนภาษาจีนในสถานศึกษา)
ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา(เงินสนับสนุนสำนักพระพุทธศาสนา)
เงินจาก อบจ.
รวม

จำนวนเงิน(บาท) หมายเหตุ
3,,880,402.68
อุดหนุน+บกศ.
5,387,400
743,047
884,587.02
1,677,606.92
3,230,918.99
1,155,000
3,808,890.76
227,800
549,603.39
791,659.35
1,965,145.07
218,424.59
403,200
58,600.56
659,654
20,000
44,610
900,000
26,606,550.33

ลงชื่อ……………………………………………………………ผู้รายงาน
(นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ)
ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน
ลงชื่อ………………………………………….ผู้คำนวณต้นทุนการผลิต
(นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

อุดหนุน
เรียนฟรี
เรียนฟรี
เรียนฟรี
พัฒนาผู้เรียน
ปัจจัย
บกศ.
ท.ศ.
รดศ.
รดศ.
บกศ.
รดศ.
ประกัน
บกศ.
บกศ.
รดศ.
รดศ.

ลงชื่อ…………………………………………………..
(นางวานีดา ทองปัสโนว์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
ลงชื่อ………………………………………………..
(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ผู้อำนวยการโรงเรียน

สรุปรายงานการใช้งบประมาณปี 2564
กลุ่มงาน/ยอดเงิน

เงิน
อุดหนุน

เงินเรียนฟรี

พัฒนาผู้เรียน

เทศบาล

5,387,400 3,305,240.94 3,230,918.99 227,800

โรงอาหาร/
สหกรณ์
1,341,262.74

บกศ.

รายได้อื่น
รดศ.

โครงการ
พิเศษ

งบเหลือจ่าย
อุดหนุน

ปัจจัย
พื้นฐาน

4,527,145.32 283,034.59 1,944,173.07 3,880,402.68 1,155,000

ค่าประกัน
ชีวิต

รวม

403,200

25,685,578.33

กลุ่มบริหาร
งานวิชาการ

1,344,860

-

2,438,478.99

-

-

-

70,610

1,824,173.07

-

1,155,000

-

6,833,122.06

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

1,347,306

-

-

208,800

-

2,644,800

-

-

-

-

-

4,200,906

กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน

177,150

-

157,740

-

-

80,000

9,000

-

129,500

-

-

553,390

กลุ่มบริหาร
งานทั่วไป

1,333,850

-

29,000

-

1,341,262.74

-

-

-

1,085,000

-

403,200

4,192,312.74

ICT

13,000

-

605,700

-

-

440,600.56

50,000

-

275,000

-

-

1,384,300.56

กลุ่มบริหาร
งานการเงิน

632,494

3,205,240.94

-

19,000

-

659,654
702,090.76

-

120,000

1,962,552

-

-

7,401,031.70

งบกลาง

538,740

-

-

-

-

-

153,424.59

-

428,350.68

-

-

1,120,515.27

403,200

25,685,578.33

รวม
คงเหลือ

5,387,400 3,305,240.94 3,230,918.99 227,800

1,341,262.74

4,527,145.32 283,034.59 1,944,173.07 3,880,402.68 1,155,000

การจัดสรรงบประมาณกลุ่มบริหารงานวิชาการ

6.

7.

100,450

นอกงบ

สวัสดิ
การ

เทศบาล

บกศ.

เรียนฟรี/
ปัจจัยพื้นฐาน
30,000
100,000

อุดหนุน
7,000
68,950
65,586

1,771,280

5.

5,375

4.

25,000

3.

10,000

2.

โครงการส่งเสริมพัฒนา กลยุทธ์1
สุขภาวะทางร่างกายและ เป้าประสงค์3
จิตสังคม
มาตรฐาน1
ข้อที่1.2.4
โครงการยกระดับ
กลยุทธ์1
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป้าประสงค์2
มาตรฐาน1,3
ข้อที่1.1.5,3.1
โครงการพัฒนาอ่านออก กลยุทธ์1
เขียนได้คิดเลขเป็น
เป้าประสงค์3
มาตรฐาน1
ข้อที่1.1.1
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ กลยุทธ์1
ความเป็นเลิศทาง
เป้าประสงค์4
วิทยาศาสตร์และ
มาตรฐาน1
เทคโนโลยี
ข้อที่1.1.2,1.1.4
โครงการจัดการเรียนการ กลยุทธ์1
สอนISในโรงเรียน
เป้าประสงค์2
มาตรฐานสากล
มาตรฐาน1
ข้อที่1.1.3
โครงการส่งเสริมความ
กลยุทธ์1
ภูมิใจในท้องถิ่นและ
เป้าประสงค์4
ความเป็นไทย
มาตรฐาน1
ข้อที่1.2.2
โครงการส่งเสริมการ
กลยุทธ์1
ยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบน เป้าประสงค์2
ความแตกต่างและ
มาตรฐาน1
หลากหลาย
ข้อที่1.2.3

179,000

1.

โครงการ

เงินงบประมาณ

2,000

ที่

สอดคล้องกลยุทธ์/
เป้าประสงค์/
มาตรฐาน/ข้อที่

นอกงบ

สวัสดิ
การ

เทศบาล

บกศ.

525,000
1,771,280

525,000

1,932,477.96
2,032,927.
96

39,880

15,000
27,000
403,800

กลยุทธ์1
เป้าประสงค์2
มาตรฐาน3
ข้อที่3.5
13. โครงการแนะแนวเพื่อ
กลยุทธ์1
การศึกษา อาชีพและการ เป้าประสงค์3
ดำเนินชีวิต
มาตรฐาน1
ข้อที่1.1.6
รวม

477,000

12. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

39,800

กลยุทธ์2
เป้าประสงค์5
มาตรฐาน2
ข้อที่2.3
10. โครงการส่งเสริมการ
กลยุทธ์2
บริหารจัดการในชั้นเรียน เป้าประสงค์5
มาตรฐาน3
ข้อที่3.4
11. โครงการวิจัยและพัฒนา กลยุทธ์4
ผู้เรียน
เป้าประสงค์9
มาตรฐาน3
ข้อที่3.4

เรียนฟรี/
ปัจจัยพื้นฐาน

โครงการพัฒนาหลักสูตร

กลยุทธ์1
เป้าประสงค์3
มาตรฐาน3
ข้อที่3.1

326,625

9.

อุดหนุน

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา

11,264

8.

5,000

โครงการ

เงินงบประมาณ

3,000

ที่

สอดคล้องกลยุทธ์/
เป้าประสงค์/
มาตรฐาน/ข้อที่

การจัดสรรงบประมาณกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

208,800

เรียนฟรี/
ปัจจัยพื้นฐา
น

208,800

กลยุทธ์2
เป้าประสงค์9
มาตรฐาน2
ข้อที่2.2.2

อุด
หนุน

เงินงบประมาณ
บกศ. เทศบาล

1,050,000

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

สอดคล้องกลยุทธ์/
เป้าประสงค์/
มาตรฐาน/ข้อที่

1,050,000

1.

โครงการ

291,040

ที่

สวัสดิ
การ

นอกงบ

208,800

รวม

การจัดสรรงบประมาณกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรียนฟรี/
ปัจจัยพื้นฐา
น

724
30

โครงการส่งเสริม
สนองนโยบายที่2 กล
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ยุทธ์ที่ 1 มาตรฐานที่1
ของผู้เรียน
ข้อที่ 1.2.1

อุด
หนุน

เงินงบประมาณ
บกศ. เทศบาล

74700

สอดคล้องกลยุทธ์/
เป้าประสงค์/
มาตรฐาน/ข้อที่

186
350

724
30

รวม
747
00

1.

โครงการ

186
350

ที่

สวัสดิ
การ

นอกงบ

การจัดสรรงบประมาณกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์

19,000

โครงการเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุรภาพ

19,00
0

3.

1,125,000

โครงการพัฒนาสื่อและ
อุปกรณ์การเรียนเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ

1,125,
000

2.

กลยุทธ์4
เป้าประสงค์9
มาตรฐาน2
ข้อที่2.5
กลยุทธ์1
เป้าประสงค์4
มาตรฐาน1
ข้อที่1.1.5
กลยุทธ์1
เป้าประสงค์1
มาตรฐาน2
ข้อที่2.2

เรียนฟรี/
ปัจจัยพื้นฐา
น

เงินงบประมาณ
บกศ. เทศบาล

1,570,9
20

โครงการพัฒนากลุ่มงาน
เพื่อส่งเสริมให้
สถานศึกษาพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ

อุด
หนุน

360,735

1.

สอดคล้องกลยุทธ์/
เป้าประสงค์/
มาตรฐาน/ข้อที่

593,250

โครงการ

1,570,
920

รวม

953,9
85

ที่

สวัสดิ
การ

นอกงบ

การจัดสรรงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไป
นอกงบ

1ม095ม
101.46

1,700,00
0

สวัสดิ
การ

35,150

905,780

173,360

940,930

รวม

1,700,000

5

105,000

4.

เรียนฟรี/
ปัจจัยพื้นฐา
น

เงินงบประมาณ
บกศ. เทศบาล

105,000

3.

กลยุทธ์4
เป้าประสงค์10
มาตรฐาน2
ข้อที่2.5
โครงการพัฒนาระบบ กลยุทธ์1
บริหารจัดการคุณภาพ เป้าประสงค์1
การศึกษาของ
มาตรฐาน2
สถานศึกษา
ข้อที่2.2
โครงการส่งเสริมการใช้ กลยุทธ์3
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์10
และการศึกษา
มาตรฐาน2
ข้อที่2.1,2.2
โครงการพัฒนาระบบ กลยุทธ์3
สารสนเทศเพื่อการ
เป้าประสงค์9
สนับสนุนการบริหาร
มาตรฐาน2
จัดการจัดการเรียนรู้
ข้อที่2.6
โครงการตรวจคัดกรอง กลยุทธ์1
สุขภาพและป้องกันการ เป้าประสงค์2
แพร่ระบาดของโรคติด มาตรฐาน2
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อที่1.2.5

อุด
หนุน

30,000

2.

โครงการจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

สอดคล้องกลยุทธ์/
เป้าประสงค์/
มาตรฐาน/ข้อที่

39,300

1.

โครงการ

1,337,761.46

ที่

ส่วนที่ 4 โครงการ /กิจกรรม
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของโรงเรีย นที่วางไว้
จึงได้กำหนดแผนงานโครงการเพื่อการปฏิบัติดังนี้
โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
1. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1. โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3. โครงการจัดการขยะในโรงเรียนอย่างยั่งยืน
4. โครงการเต้นแอโรบิกสำหรับเด็กอ้วน
5. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. โครงการพัฒนาอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. โครงการจัดการเรีย นการสอน IS ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
5. โครงการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
6. โครงการส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
8. โครงการพัฒนาหลักสูตร
9. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการในชั้นเรียน
10. โครงการวิจัยและพัฒนาผู้เรียน
11. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
12. โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา อาชีพ และการดำเนินชีวิต
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์

1. โครงการพัฒนากลุ่มงานเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศักยภาพ
2. โครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรีย นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
3. โครงการเรีย นฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
สำหรับรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมประกอบด้วยแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม แบบโครงการ/กิจกรรม และแบบตารางวิเคราะห์
โครงการ โดยวิเคราะห์หลักการดังนี้
คะแนน ๑ หมายถึง น้อย หรือไม่มี
คะแนน ๒ หมายถึง ปานกลาง
คะแนน ๓ หมายถึง มาก
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๖๖ - ๗๕
คะแนน ๕๖ - ๖๕
คะแนนต่ำกว่า ๕๕

คะแนน เป็นโครงการที่ดี
คะแนน เป็นโครงการที่พ อใช้
คะแนน เป็นโครงการที่ตอ้ งปรับปรุง

โครงการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ปีงบประมาณ 2564

โครงการ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
ที่

โครงการ

กิจกรรม

1 โครงการ
1.กิจกรรมจัดทำ
ส่งเสริม
คู่มอื นักเรียน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน
2.กิจกรรมวัน
ไหว้ครู

3.กิจกรรมวัน
กตัญญู

4.กิจกรรม
ปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่
5.กิจกรรมการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการปรับ
พื้นฐาน
พฤติกรรม
วินัยเชิงบวก
นักเรียนเข้าใหม่

สอดคล้องกลยุทธ์
เป้าประสงค์
มาตรฐาน,ข้อที่
กลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
มาตรฐานที่ 1
ข้อที่ 1.2.1
กลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
มาตรฐานที่ 1
ข้อที่ 1.2.1
กลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 3
มาตรฐานที่ 1
ข้อที่ 1.2.1
กลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่1,2
มาตรฐานที่ 1
ข้อที่ 1.2.1
กลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่
1,2,3
มาตรฐานที่ 1
ข้อที่ 1.2.1

ผู้รับผิดชอบ

จัดกิจกรรม
จัดทำคู่มือนักเรียน
จำนวน 800 เล่ม

อ.จันธิรัตน์ หมานจิตร

จัดกิจกรรม
วันไหว้ครู

อ.ชวลิต กรัดภิรมย์

จักกิจกรรมวัน
กตัญญู

อ.ธีรรัตน์ โคตรพันธ์
อ.กุลธิดา ฉิมคล้าย

25
15,000
15,000
ก.ค. (งบโครงการ) (งบโครงการ)
2564

จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียน

อ.อังคณา จงรักวิทย์

อ.จตุพร เฝือชัย

พ.ค.
22,200
22,200
2564 (งบโครงการ) (งบโครงการ)

จัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติ
การนักเรียนใหม่

อ.สุรศักดิ์ ศรีขวัญ
อ.วรรณศักดิ์ บุญชู

พ.ค.
27,490
2564 (งบโครงการ)

อ.ธีรรัตน์ โคตรพันธ์

อ.อังคณา จงรักวิทย์

ระยะ
เวลา

เงินงบประมาณ

รายละเอียด
กิจกรรม

เสนอ

อุดหนุน

3 - 10 80,000
พ.ค. (งบโครงการ)
2564

เรียน
ฟรี

บ.ก.ศ.

พัฒนา
ผู้เรียน

80,000
(งบ
โครงการ)

มิ.ย.
8,000
8,000
2564 (งบโครงการ) (งบโครงการ)

27,490
(งบโครง
การ)

ร.ด.ศ.

นอกงบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม

โครงการส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน

6.กิจกรรมคัด
กรองและ เยี่ยม
บ้านนักเรียน
7.กิจกรรปรับปรุง
ระบบดูแล
นักเรียน
8.กิจกรรมค่าย
ปรับพฤติกรรม
นักเรียนที่ไม่พึง
ประสงค์
9. กิจกรรม
ส่งเสริมบทบาท
หน้าที่เครือข่าย
ผู้ปกครอง
10.กิจกรรม
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา
11.การจัดการ
ชั้นเรียนและ

สอดคล้องกลยุทธ์
เป้าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที่

เงินงบประมาณ

รายละเอียด
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 2
มาตรฐานที่ 1
ข้อที่ 1.2.1
กลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 2
มาตรฐานที่ 1
ข้อที่ 1.2.1
กลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่
1,2,3
มาตรฐานที่ 1
ข้อที่ 1.2.1
กลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 3
มาตรฐานที่ 1
ข้อที่ 1.2.1

อ.กุลธิดา ฉิมคล้าย
จัดกิจกรรม
- คัดกรองนักเรียน อ.นิชาภา รัตนถาวร
- เยี่ยมบ้านนักเรียน

จัดกิจกรรม
- ปรับปรุงระบบ
ดูแลนักเรียน

อ.เดชศรี สุวิรัตน์

จัดกิจกรรม
ค่ายปรับพฤติกรรม
นักเรียน

อ.สุรศักดิ์ ศรีขวัญ
อ.วรัญญู ทองถึง

จัดกิจกรรม
ประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง

อ.จตุพร เฝือชัย
อ.นฤมล สาริขา

กลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่3,4
มาตรฐานที่ 1
ข้อที่ 1.2.1

จัดกิจกรรม
สภานักเรียน
สารวัตรนักเรียน

อ.ธรพงษ์ คงด้วง

กลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่2,3
มาตรฐานที่ 1

จัดกิจกรรม
-การดูแลชั้นเรียน
-การจัดโฮมรูม

อ.เดชศรี สุวิรัตน์

อ.วรรณศักดิ์ บุญชู

อ.รพีพรรณ จันทร์
คง

อ.ธนัญญา จงไกร
จักร์

ระยะ
เวลา

เสนอ

อุดหนุน

พ.ค. 100,000
(งบโครงการ)
–
ส.ค.
2564
พ.ค.
2,000
2,000
(งบโครงการ) (งบโครงการ)
–
ส.ค.
2564
ต.ค.
13,000
63 – (งบโครงการ)
30
ก.ย.
2564
34,500
30,000

เรียน
ฟรี

บ.ก.ศ.

พัฒนา
ผู้เรียน
100,000

ต.ค.
63 –
30

5,000

5,000

(งบพัสดุ)

(งบพัสดุ)

นอกงบ

(งบโครงการ)

13,500
(งบโครงการ)

4,500

ต.ค.
(งบโครงการ) (งบโครงการ)
63 –
30
ก.ย.64
ต.ค.
28,800
63 –
(งบโครงการ)
30
ก.ย.64

ร.ด.ศ.

(งบโครง
การ)

11,800

17,000

(งบโครงการ)

(งบโครงกา

ที่

โครงการ

กิจกรรม

โครงการส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน

6.กิจกรรมคัด
กรองและ เยี่ยม
บ้านนักเรียน

สอดคล้องกลยุทธ์
เป้าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที่

เงินงบประมาณ

รายละเอียด
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 2
มาตรฐานที่ 1
ข้อที่ 1.2.1
กลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 2
มาตรฐานที่ 1
ข้อที่ 1.2.1
กลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่
1,2,3
มาตรฐานที่ 1
ข้อที่ 1.2.1
กลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 3
มาตรฐานที่ 1
ข้อที่ 1.2.1

อ.กุลธิดา ฉิมคล้าย
จัดกิจกรรม
- คัดกรองนักเรียน อ.นิชาภา รัตนถาวร
- เยี่ยมบ้านนักเรียน

ประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่3,4
มาตรฐานที่ 1
ข้อที่ 1.2.1

โฮมรูม

ข้อที่ 1.2.1

7.กิจกรรปรับปรุง
ระบบดูแล
นักเรียน
8.กิจกรรมค่าย
ปรับพฤติกรรม
นักเรียนที่ไม่พึง
ประสงค์
9. กิจกรรม
ส่งเสริมบทบาท
หน้าที่เครือข่าย
ผู้ปกครอง
10.กิจกรรม
ส่งเสริม

จัดกิจกรรม
- ปรับปรุงระบบ
ดูแลนักเรียน

อ.เดชศรี สุวิรัตน์

จัดกิจกรรม
ค่ายปรับพฤติกรรม
นักเรียน

อ.สุรศักดิ์ ศรีขวัญ
อ.วรัญญู ทองถึง

จัดกิจกรรม
ประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง

อ.จตุพร เฝือชัย
อ.นฤมล สาริขา

จัดกิจกรรม
สภานักเรียน
สารวัตรนักเรียน

อ.ธรพงษ์ คงด้วง

อ.วรรณศักดิ์ บุญชู

อ.รพีพรรณ จันทร์
คง

ระยะ
เวลา

เสนอ

อุดหนุน

พ.ค. 100,000
(งบโครงการ)
–
ส.ค.
2564
พ.ค.
2,000
2,000
(งบโครงการ) (งบโครงการ)
–
ส.ค.
2564
ต.ค.
13,000
63 – (งบโครงการ)
30
ก.ย.
2564
34,500
30,000

เรียน
ฟรี

บ.ก.ศ.

พัฒนา
ผู้เรียน
100,000

ก.ย.64

นอกงบ

(งบโครงการ)

13,500
(งบโครงการ)

4,500

ต.ค.
(งบโครงการ) (งบโครงการ)
63 –
30
ก.ย.64
ต.ค.
28,800
63 –
(งบโครงการ)
30
ก.ย.64

ร.ด.ศ.

(งบโครง
การ)

11,800

17,000

(งบโครงการ)

(งบโครงกา

ที่

โครงการ
โครงการส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน

กิจกรรม

สอดคล้องกลยุทธ์
มาตรฐาน,ข้อที่

รายละเอียด
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะ
เวลา

เงินงบประมาณ
เสนอ

อุดหนุน

12.กิจกรรมเวร
ประจำวัน

ลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 2
มาตรฐานที่ 1
ข้อที่ 1.2.1

จัดกิจกรรม
การดูแลเวร
ประจำวัน

13.กิจกรรม
โรงเรียน
คุณธรรม

กลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่
1,2,3
มาตรฐานที่ 1
ข้อที่ 1.2.1
กลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่1,2
มาตรฐานที่ 1
ข้อที่ 1.2.1

อ.พรพิลาส วิจิต
จัดกิจกรรม
ยกย่องชมเชยให้กับ อ.จันธิรนั ต์ หมาน
นักเรียนที่ทำความดี จิตร

ต.ค.
63 –
30
ก.ย.64

จัดกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง
2 ภาคเรียน

อ.พรพิลาส วิจิต

ต.ค.
66,900
66,900
63 –
(งบโครงการ) (งบโครงการ)
30
ก.ย.64

จัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ
พิธีมาลาบูชาครู

อ.ธิรพงษ์ คงด้วง

จัดกิจกรรม
อบรมขับขีป่ ลอด
ภัยสร้างเสริมวินัย
จราจร

อ.วรัญญู ทองถึง
ต.ค.
5,000
5,000
อ.ชวลิต กรัดภิรมย์ 63 –
(งบโครงการ) (งบโครงการ)
30
ก.ย.64

14.กิจกรรม
ประชุม
ผู้ปกครอง

15.กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 1
ปัจฉิมนิเทศและ เป้าประสงค์ที่1,2
พิธีมาลาบูชาครู มาตรฐานที่ 1
ข้อที่ 1.2.1
16.กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 1
ป้องกันอุบัติเหตุ เป้าประสงค์ที่ 3
บนท้องถนน
มาตรฐานที่ 1
ข้อที่ 1.2.1

อ.จันธิรัตน์ หมาน
จิตร

อ.นิชาภา รัตน
ถาวร

อ.จันธิรัตน์ หมาน
จิตร

อ.รพีพรรณ จันทร์คง

เรียน
ฟรี

บ.ก.ศ.

พัฒนา
ผู้เรียน

ร.ด.ศ.

นอกงบ

ต.ค.
3,000
3,000
63 –
(งบโครงการ) (งบโครงการ)
30
3,000
3,000
ก.ย.64
(งบพัสดุ)
(งบพัสดุ)

4,000

4,000

(งบพัสดุ)

(งบพัสดุ)

ต.ค.
129,550
17,050
63 –
(งบโครงการ) (งบโครงการ)
30
ก.ย.64

112,500
(งบโครงการ)

17.กิจกรรม
ประกวดวง
ดนตรี

ที่

กลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 3
มาตรฐานที่ 1
ข้อที่ 1.2.1

จัดกิจกรรมแข่งขัน
ประกวดวงดนตรี
สำหรับนักเรียน

อ.ชวลิต กรัดภิรมย์

สอดคล้องกลยุทธ์
มาตรฐาน,ข้อที่

รายละเอียด
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 3
มาตรฐากรรนที่ 1
ข้อที่ 1.2.1
กลยุทธ์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 3
มาตรฐากรรนที่ 1
ข้อที่ 1.2.1
20. กิจกรรมตรวจ กลยุทธ์ที่ 1
สารเสพติดใน เป้าประสงค์ที่ 3
สถานศึกษา
มาตรฐากรรนที่ 1
ข้อที่ 1.2.1
รวมเป็นเงิน

จัดประชุม
ประสานงานรถ
รับ-ส่ง

อ.จตุพร เฝือชัย
อ.นฤมล สาริขา

ส่งต่อนักเรียนทุก
กลุ่มจากระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

ครูเดชศรี สุวิรัตน์ ต.ค.
ครูพรพิลาส วิจิต 63 –

โครงการ

กิจกรรม

โครงการส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน

18.กิจกรรม
ส่งเสริมบทบาท
หน้าที่เครือข่าย
รถรับ-ส่ง
19. กิจกรรม
คลินิกการส่งต่อ
นักเรียน

ต.ค.
5,000
63 –
(งบโครงการ)
30
ก.ย.64

ระยะ
เวลา

5,000
(งบโครงการ)

เงินงบประมาณ
เสนอ

อุดหนุน

เรียน
ฟรี

บ.ก.ศ.

พัฒนา
ผู้เรียน

ต.ค.
4,500
63 – (งบโครงการ)
30
ก.ย.64

30
ก.ย.64

2,000

ร.ด.ศ.

นอกงบ

4,500
(งบ
โครงการ)

2,000

(งบโครงการ) (งบโครงการ)

5,000
(งบพัสดุ)

ซื้อกระปุกเก็บ
อ.วรรณศักดิ์ บุญชู ต.ค.
6,000
6,000
63 – (งบโครงการ) (งบโครงการ)
ปัสสาวะเพื่อใช้ใน
30
การตรวจหาสารเสพ
ก.ย.64
ติด
553,390
177,150

80,000

157,740

9,000

129,500

โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ของผู้เรียน
ลักษณะโครงการ

ใหม่

ต่อเนื่อง

สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรีย น
นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรีย น
นโยบายที่ ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเลื่อม
ล้ำทางการศึกษา
นโยบายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย และคุ ณครูกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
๑. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรีย น มุ้งเน้นพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้เรียนที่ม ีความ
จำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ห่างไกลทุรกันดาร ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนรักในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องดี
งามต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ มีทกั ษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน โดยการพัฒนากระบวนการที่สำคัญยิ่งในการ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถที่จะปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ย นแปลงต่างๆ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรีย น
สามารถพัฒนาสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอย่างแท้จริงเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษ
ที่ ๒๑
ดังนั้นทางโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ของผู้เรีย นขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความภูม ิใ จในสถาบันการศึกษา เห็นคุณค่าในความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูม ิปัญญาไทย มี
คุณลักษณะที่ดีและค่านิย มที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถอยู่ร่วมกับ นความแตกต่ างที่ห ลากหลายใน
สังคมได้

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษากำหนด
๒.๒ เพื่อให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในสถานศึกษา และเห็นคุณค่าความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
๒.๓ ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์จำนวน ๑,๖๐๐ คน
๓.๑.๒ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
จำนวน ๙๐ คน
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากำหนด
ร้อยละ ๘๙
๓.๒.๒ นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย
ร้อยละ ๘๙
๔. วิธีดำเนินการ
ขั้นตอน
๑.วางแผน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
ประชุมเพื่อวางแผน

(STP)

ระยะเวลา

งบประมาณ/

วัน/เดือน

ทรัพยากร

๑๘ – ๒๕

–

มี.ค ๖๓

ผู้รับผิดชอบ
ครูกุลธิดา ฉิมคล้าย
และคณะครูกลุ่มงาน
กิจการนักเรียน

๒.ดำเนินการ

กิจกรรมที่ดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำคู่มือนักเรียน
๑. สำรวจยอดนักนักเรียน ม.๑ และ ม.
๔ ปี ๒๕๖๓

๒๐
มี.ค ๖๓ –
๓๑

๗๘,๐๐๐

ครูจันธรัตน์ หมานจิตร
ครูธีรรัตน์ โคตรพันธ์

๒. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ

พ.ค ๖๓

และคณะครูกลุ่มงาน

งบประมาณ

กิจการนักเรียน

๓. แต่งตั้งคำสั่ง
๔. ประชุมคณะทำงาน
๕. ดำเนินการจัดทำคู่มือนักเรียน
๖. นำส่งโรงพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์เล่ม
ขั้นตอน

ระยะเวลา

งบประมาณ/

วัน/เดือน

ทรัพยากร

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันไหว้ครู

๒๐

๗,๐๐๐

๑. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ

ก.ค ๖๓ –

ครูชวลิต กรัดภิรมย์

๓๑

และคณะครูกลุ่มงาน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

๗. แจกคู่มือนักเรียนให้กับนักเรียนชั้น
ม.๑ และ ม. ๔ ปี ๒๕๖๓

งบประมาณ
๒. แต่งตั้งคำสั่ง

ก.ค ๖๓

ครูอังคณา จงรักวิทย์

กิจการนักเรียน

๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ
๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครู
๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันวันกตัญญู
๑. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ
๒. แต่งตั้งคำสั่ง

๒๓

๑๓,๐๐๐

ก.ค ๖๓ –

ครูธีรรัตน์ โคตรพันธ์
ครูจตุพล เฝือชัย

๓๐

และคณะครูกลุ่มงาน

ก.ค ๖๓

กิจการนักเรียน

๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ
๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมวันกตัญญู
๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์

๒๘

พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ๑๐

ก.ค ๖๓

๑. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ

๓,๐๐๐

ครูเดชศรี สุวิรัตน์
ครูวรรณศักดิ์ บุญชู
และคณะครูกลุ่มงาน
กิจการนักเรียน

๒. แต่งตั้งคำสั่ง
๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ
๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาล ๑๐
๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม

ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
๑. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ
๒. แต่งตั้งคำสั่ง

ระยะเวลา

งบประมาณ/

วัน/เดือน

ทรัพยากร

๒๕

๒,๐๐๐

มี.ค ๖๓ –
๓๐

ผู้รับผิดชอบ
ครูสุรศักดิ์ ศรีขวัญ
ครูวุฒนิ ันท์ จันทร์นพรัตน์
และคณะครูกลุ่มงาน
กิจการนักเรียน

ก.ค ๖๓

๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ
๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาล ๑๐
๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
๑. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ
๒. แต่งตั้งคำสั่ง
๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ
๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓)
๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม

๑๒
ส.ค ๖๓

๓,๐๐๐

ครูนิธิยา ทองยวน
ครูวุฒนิ ันท์ จันทร์นพรัตน์
และคณะครูกลุ่มงาน
กิจการนักเรียน

กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่
๑. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ

๑

๖,๐๐๐

ครูระพีพรรณ จันทร์คง

ก.ค ๖๓ –

ครูนิธิยา ทองยวน

๓๐

และคณะครูกลุ่มงาน

ก.ค ๖๓

กิจการนักเรียน

๒. แต่งตั้งคำสั่ง
๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ
๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่(ม.๑ และ ม. ๔
ปี ๒๕๖๓)
๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม

ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการปรับพื้นฐานพฤติกรรมวินัย
เชิงบวกนักเรียนเข้าใหม่
๑. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ

ระยะเวลา

งบประมาณ/

วัน/เดือน

ทรัพยากร

๑

๓,๐๐๐

ก.ค ๖๓ –

ผู้รับผิดชอบ
ครูสุรศักดิ์ ศรีขวัญ
ครูวรัญญู ทองถึง

๑๕

และคณะครูกลุ่มงาน

ก.ค ๖๓

กิจการนักเรียน

งบประมาณ
๒. แต่งตั้งคำสั่ง
๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ
๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่(ม.๑ และ ม. ๔
ปี ๒๕๖๓)
๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๙ กิจกรรมคัดกรองและเยี่ยม
บ้านนักเรียน
๑. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ

๑
ก.ค ๖๓ –
๓๐

๒๔,๐๐๐

ครูอังคณา จงรักวิทย์
ครูพรพิลาส วิจิต

งบประมาณ

พ.ย ๖๓

และคณะครูกลุ่มงาน

๒. แต่งตั้งคำสั่ง

กิจการนักเรียน

๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ
๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมคักกรองและ
เยี่ยมบ้านนักเรียน
๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑๐ กิจกรรมส่งเสริมบทบาท
หน้าที่เครือข่ายผู้ปกครอง
๑. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ

๑

๓,๐๐๐

ก.ค. ๖๓ –

ครูจตุพร เฝือชัย

๓๐

ครูนฤมล สาริขา

ส.ค. ๖๓

และคณะครูกลุ่มงาน

๒. แต่งตั้งคำสั่ง

กิจการนักเรียน

๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ
๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือก
เครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน
๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม

ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑๑ กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา
๑. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา

งบประมาณ/

วัน/เดือน

ทรัพยากร

๒๕

๑๘,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
ครูธีรพงษ์ คงด้วง

ก.ค. ๖๓ –

ครูระพีพรรณ จันทร์คง

๓๐
พ.ย. ๖๓

และคณะครูกลุ่มงาน
กิจการนักเรียน

๒. แต่งตั้งคำสั่ง
๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ
๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมสภานักเรียน
๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑๒ กิจกรรมการจัดการชั้น
เรียนและโฮมรูม

๑
ก.ค ๖๓ –

๒,๐๐๐

ครูเดชศรี สุวิรัตน์
ครูนฤมล สาริขา

๑. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ

๓๑

และคณะครูกลุ่มงาน

ต.ค ๖๓

กิจการนักเรียน

๒. แต่งตั้งคำสั่ง
๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ
๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการชั้น
เรียนและโฮมรูม
๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑๓ กิจกรรมเวรประจำวัน
๑. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ
๒. แต่งตั้งคำสั่ง

๑

๕,๐๐๐

ครูจันธิรัตน์ หมานจิตร

ก.ค. ๖๓ –

ครูเอกชัย อะหลีแอ

๑๕

และคณะครูกลุ่มงาน

ก.ค. ๖๓

กิจการนักเรียน

๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ
๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์
ทีใ่ ช้ในเวรประจำวัน
๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑๔ กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน
๑. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ
ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

๑

๗,๐๐๐

ก.ค ๖๓ –

ครูชวลิต กรัดภิรมย์
ครูพรพิลาส วิจิต

๓๐

และคณะครูกลุ่มงาน

ก.ค. ๖๓

กิจการนักเรียน

ระยะเวลา

งบประมาณ/

วัน/เดือน

ทรัพยากร

๑

๕,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ

๒. แต่งตั้งคำสั่ง
๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ
๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์
ทีใ่ ช้ในเวรประจำวัน
๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑๕ กิจกรรมพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ก.ค. ๖๓ –

ครูอังคณา จงรักวิทย์
ครูพรพิลาส วิจิต

๑. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ

๓๐

และคณะครูกลุ่มงาน

พ.ย. ๖๓

กิจการนักเรียน

๒. แต่งตั้งคำสั่ง
๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ
๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑๖ กิจกรรมค่ายปรับ

๑

พฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์

ส.ค. ๖๓ –

ครูธีรรัตน์ โคตรพันธ์

๑. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ

๓๐

และคณะครูกลุ่มงาน

งบประมาณ

๕,๐๐๐

พ.ย. ๖๓

ครูสุรศักดิ์ ศรีขวัญ

กิจการนักเรียน

๒. แต่งตั้งคำสั่ง
๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ
๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมคัดกรอง
นักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมติด
ลบเกิน ๘๐ คะแนน
๕. จัดค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน
๖. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑๗ กิจกรรมอบรมและรน

๒๐

ณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

มี.ค ๖๓ –

๑. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ
ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
๒. แต่งตั้งคำสั่ง
๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ
๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมคัดกรอง
นักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมติด

๗๒,๔๓๐

๓๐
พ.ย. ๖๓
ระยะเวลา
วัน/เดือน

งบประมาณ/
ทรัพยากร

ผู้รับผิดชอบ

ลบเกิน ๘๐ คะแนน
๕. จัดค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน
๖. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม
๓.ตรวจสอบ

ขั้นตอนตรวจสอบและประเมินผล

และ

๑. แบบประเมินความพึงพอใจของ

ประเมินผล

๒๕
มี.ค ๖๓ –

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

(SEP)

๒. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

๔.สรุปและ

ขั้นสรุปผลและรายงานผล

รายงานผล

๑. สรุปและรายงานผลเป็นรูปเล่มส่ง

–

คณะครูกลุ่มงานกิจการ
นักเรียน

๓๐
พ.ย. ๖๓
๑
ส.ค ๖๓ –

ผู้อำนวยการโรงเรียน

–

คณะครูกลุ่มงานกิจการ
นักเรียน

๓๐
พ.ย. ๖๓

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มต้น วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นสุด วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๖. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรีย นทีปราษฎร์พิทยา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗. งบประมาณที่ใช้

จำนวน ๒๕๑,๔๓๐ บาท(สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เงินอื่นๆ ระบุ เงินรายได้สถานศึกษาซึ่งเก็บจากนักเรีย น ,
งบเทศบาล
รายละเอียดดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำคู่มือนักเรียน
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
๑ ค่าจัดพิมพ์คู่มือนักเรีย นจำนวน ๗๔๗ เล่ม เล่มละ ๑๐๐ บาท
เป็นเงิน ๗๔,๗๐๐
รวมเป็นเงินทั้งหมด
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันไหว้ครู
ที่

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

งบประมาณ(บาท)
๗๘,๐๐๐
๗๘,๐๐๐
งบประมาณ(บาท)

๑
๒
๓
๔

๕

ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๒*๓ เมตร ราคาเมตรละ ๑๕๐ บาท
เป็นเงินเงิน ๕๐๐ บาท
ค่าวัสดุ และดอกไม้ในการตกแต่งเวที เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
กระดาษเกียรติบัตร จำนวน ๑ แพ็ค แพ็คละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๐ บาท
ค่าของรางวัล
- รางวัลการประกวดพานไหว้ครู จำนวน ๖ รางวัล รางวัลละ ๔๐๐ บาท
เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท
- รางวัลการประกวดเรียงความ จำนวน ๖ รางวัล รางวัลละ ๒๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท
- รางวัลการประกวดคำขวัญ จำนวน ๖ รางวัล รางวัลละ ๒๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท
ค่าซักผ้าที่ใช้ในการจัดสถานที่ จำนวน ๕๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๔,๘๐๐

๕๐๐
๗,๐๐๐

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันวันกตัญญู
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าดอกไม่สำหรับตกแต่งสถานที่ จำนวน ๒๕ กำ กำละ ๑๐๐ บาท
เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท
ค่าอาหารว่างในการจัดเลี้ยงคณะครู และแขกที่มาร่วมงาน จำนวน ๒๐๐ คน
คนละ ๑๕ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
ค่าอาหารพระ และแขกผู้ร่วมงาน
ค่าเช่าเต้นท์จำนวน ๒ หลัง หลังละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
ค่าบำรุงของที่ยืมมาจากวัด
ค่าซักผ้า
รวมเป็นเงินทั้งหมด

งบประมาณ(บาท)
๒,๕๐๐
๓,๐๐๐
๔,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑๓,๐๐๐

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ๑๐
ที่
๑
๒
๓

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๒*๓ เมตร ราคาเมตรละ ๑๕๐ บาท
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
ค่าวัสดุ และดอกไม้ในการตกแต่งเวที เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท
ค่าเครื่องทองน้อย จำนวนเงิน

งบประมาณ(บาท)
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๕๐๐

๕๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ที่
๑

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ดอกไม้สด เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด

๓,๐๐๐
งบประมาณ(บาท)
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๒*๓ เมตร ราคา เมตรละ ๑๕๐ บาท
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
ค่าดอกไม้ สำหรับตกแต่งสถานที่ จำนวน ๕ กำ กำละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน
๕๐๐ บาท
ค่าเทปกาว สำหรับจัดตกแต่งผ้า จำนวน ๕ ม้วน ม้วนละ ๔๐ บาท
เป็นเงิน ๒๐๐ บาท
ค่าเข็มหมุด สำหรับจัดตกแต่งผ้า จำนวน ๔ กล่อง กล่องละ ๗๕ บาท
เป็นเงิน ๓๐๐ บาท
สมุดลงนามถวายพระพร เป็นเงิน ๔๐๐ บาท
ค่าซักผ้า ๑๐ กิโลกรัม กิโลกรัมละ ๔๐ บาท เป็นเงิน ๖๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด

งบประมาณ(บาท)
๑,๐๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๖๐๐
๓,๐๐๐

กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๒*๓ เมตร ราคา เมตรละ ๑๕๐ บาท
รวม ๙๐๐ บาท + ค่าขนส่ง ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
ค่าอาหารว่างมื้อละ ๑๕ บาท เป็นเงิน ๒,๓๕๐บาท
ค่าเทปกาว จำนวน ๑๐ ม้วน ม้วนละ ๔๐ บาท เป็นเงิน ๓๙๐ บาท
ค่าเข็มหมุด จำนวน ๑๐ กล่อง เป็นเงิน ๑๕๐ บาท
ค่าดอกไม้ จำนวน ๑๕ กำ กำละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท
ค่าซักผ้ากิโลกรัมละ ๔๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด

งบประมาณ(บาท)
๑,๐๐๐
๒,๓๕๐
๔๐๐
๒๕๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๖,๐๐๐

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานพฤติกรรมวินัยเชิงบวกนักเรียนเข้าใหม่
ที่
๑

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๒*๓ เมตร ราคา เมตรละ ๑๕๐ บาท
รวม ๙๐๐ บาท + ค่าขนส่ง ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

งบประมาณ(บาท)
๑,๐๐๐

ที่
๒
๓
๔

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กระดาษบรู๊ค จำนวน ๓ ม้วน ม้วนละ ๘๐ บาท เป็นเงิน ๒๔๐ บาท
ปากกาเคมี จำนวน ๒๐ กล่อง กล่องละ ๘๐ บาท เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท
ค่าซักผ้า
รวมเป็นเงินทั้งหมด

งบประมาณ(บาท)
๒๔๐
๑,๖๐๐
๑๖๐
๓,๐๐๐

กิจกรรมที่ ๙ กิจกรรมคัดกรองและเยี่ยมบ้านนักเรียน
ที่
๑

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทนครูใ นการเยี่ยมบ้านนักเรีย น จำนวน ๔๘ ห้องเรียน ห้องเรียนเละ
๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๔,๕๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด

งบประมาณ(บาท)
๒๔,๐๐๐
๒๔,๐๐๐

กิจกรรมที่ ๑๐ กิจกรรมส่งเสริมบทบาทหน้าที่เครือข่ายผู้ปกครอง
ที่
๑

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๒*๓ เมตร ราคาเมตรละ ๑๕๐ บาท

งบประมาณ(บาท)
๑,๐๐๐

ค่าขนส่งจำนวน ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๒

ค่าอาหารว่างสำหรับผู้ปกครอง เป็นเงิน ๑,๗๕๐ บาท

๓

ค่าซักผ้า

๑,๗๕๐
๒๕๐

รวมเป็นเงินทั้งหมด

๓,๐๐๐

กิจกรรมที่ ๑๑ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
ที่
๑
๒

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
ค่าตอบแทนวิทยากรจากหน่วยเลือกตั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๔ คน คนละ
๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท
ค่าอาหารกลางวันสำหรับวิทยากรและคณะกรรมการเลือกตั้ง จำนวน ๑ มื้อ

งบประมาณ(บาท)
๒,๔๐๐

๑,๐๐๐

๓
๔
๕
๖

ที่
๗

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

มื้อละ ๕๐ บาท จำนวน ๒๐ คน เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
ค่าอาหารว่างสำหรับวิทยากรและคณะกรรมการเลือกตั้ง จำนวน ๑ มื้อ
มื้อละ ๒๕ บาท จำนวน ๒๐ คน เป็นเงิน ๕๐๐ บาท
ค่าไวนิลกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ขนาด ๑*๓ เมตร เมตรละ ๒๐๐
บาท เป็นเงิน ๖๐๐ บาท
ค่าไวนิลรายชื่อผู้สมัครประธานสภานักเรียน ขนาด ๑*๓ เมตร เมตรละ ๒๐๐
บาท เป็นเงิน ๖๐๐ บาท
ค่าปลอกแขนคณะกรรมการสภานักเรียน จำนวน ๑๕ ชิ้น ชิน้ ละ ๑๕๐ บาท
เป็นเงิน ๒,๒๕๐ บาท

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าปลอกแขนคณะกรรมการสารวัตรนักเรียน จำนวน ๑๐ ชิน้ ชิ้นละ ๑๕๐ บาท
เป็น ๑,๕๐๐ บาท
กิจกรรมค่ายแรกเราพบกัน สภานักเรียนและสารวัตรนักเรียนปีที่ ๒
ค่าตอบแทนวิทยากรจากสวท.สมุย จำนวน ๒ คน คนละ ๑,๒๐๐ บาท
เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท
ค่าอาหารกลางวันสำหรับวิทยากร คณะครูและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑ มื้อ
มื้อละ ๕๐ บาท จำนวน ๘๐ คน เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท
ค่าอาหารว่างสำหรับวิทยากรและคณะกรรมการเลือกตั้ง จำนวน ๑ มื้อ
มื้อละ ๑๕ บาท เป็นเงิน ๑,๒๕๐ บาท
ค่ากระดาษบรูฟ๊ จำนวน ๑ ม้วน ม้วนละ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๕๐ บาท
ค่าปากกาเคมีจำนวน ๒ กล่อง กล่องละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐๐ บาท
ค่าปากกาลูกลื่น จำนวน ๑ โหล โหลละ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๕๐ บาท
ค่าสายมงคล จำนวน ๒ ม้วน ม้วนละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐๐ บาท
ค่าเทียนแบบถ้วย จำนวน ๒ ถุง ถุงละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด

๕๐๐
๖๐๐
๖๐๐
๒,๒๕๐

งบประมาณ(บาท)
๑,๕๐๐

๒,๔๐๐
๔,๐๐๐
๑,๒๕๐
๑๕๐
๔๐๐
๑๕๐
๔๐๐
๔๐๐

๑๘,๐๐๐

กิจกรรมที่ ๑๒ กิจกรรมการจัดการชั้นเรียนและโฮมรูม
ที่
๑
๒

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
ค่าจัดทำแฟ้มข้อมูลสารสนเทศแบบประเมินผลนิเทศ กำกับ ติดตาม
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

งบประมาณ(บาท)
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

รวมเป็นเงินทั้งหมด

๒,๐๐๐

กิจกรรมที่ ๑๓ กิจกรรมเวรประจำวัน
ที่
๑
๒
๓

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าผ้าปิดจมูก จำนวน ๒๐ กล่อง กล่องละ ๕๐ บาท
กรรไกรตัดเล็บจำนวน ๕๐ อัน อันละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท
ป้ายสติ๊กเกอร์ขนาด ๓๘*๒๒ มม. จำนวน ๒ แพ็ค แพ็คละ ๑๕๐ บาท
เป็นเงิน ๓๐๐ บาท
๔ ถุงมือผ้า แพ็คละ ๑๒ คู่ จำนวน ๖ แพ็ค แพ็คละ ๒๒๐ บาท
เป็นเงิน ๑,๓๒๐ บาท
๕ ถุงพาสติกหูหิ้วขนาด ๑๒*๑๖ นิ้ว จำนวน ๑๐ แพ็ค แพ็คละ ๖๐ บาท
เป็นเงิน ๖๐๐ บาท
๖ ค่าเพสลองสำหรับเซ็นชื่อจำนวน ๔ อัน อันละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๒๘๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด
กิจกรรมที่ ๑๔ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๒*๓เมตร ราคาเมตรละ ๑๕๐ บาท
ค่าขนส่งจำนวน ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
ค่าอาหารว่างครูและประธาน จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ จำนวน ๓๐ กำ กำละ ๑๐๐ บาท
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
ค่าเข็มหมุดจำนวน ๕ กล่อง กล่องละ ๙๐ บาท เป็นเงิน ๔๕๐ บาท
ค่าเทปกาว ม้วนละ ๔๐ บาท จำนวน ๕ ม้วน เป็นเงิน ๒๐๐ บาท
ออเอซิลจำนวน ๒๐ ก้อน ราคาก้อนละ ๔๐ บาท เป็นเงิน ๘๐๐ บาท
ธูปเทียนจำนวน ๑ มัด มัดละ ๑๐๐ บาท
ถ่ายใส่ไมคโครโฟนจำนวน ๑๐ ก้อน ก้อนละ ๑๐ บาท
เป็นเงิน ๑๐๐ บาท
ค่าซักผ้ากิโลกรัมละ ๔๐ บาท เป็นเงิน ๓๕๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด

งบประมาณ(บาท)
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓๐๐
๑,๓๒๐
๖๐๐
๒๘๐
๕,๐๐๐
งบประมาณ(บาท)
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๔๕๐
๒๐๐
๘๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๓๕๐
๗,๐๐๐

กิจกรรมที่ ๑๕ กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓
ที่

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

งบประมาณ(บาท)

๑
๒

ค่าแฟ้มใส่ข้อมูลสารสนเทศข้อมูลนักเรียน จำนวน ๒๐ แฟ้ม
แฟ้มละ ๘๐ บาท เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานคัดกรองนักเรียน จำนวนเงิน ๓,๔๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด

๑,๖๐๐
๓,๔๐๐
๕,๐๐๐

กิจกรรมที่ ๑๖ กิจกรรมค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์
ที่
๑
๒
๓
๔

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๒*๓เมตร ราคาเมตรละ ๑๕๐ บาท
ค่าขนส่งจำนวน ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
ค่าอาหารว่างของครูผู้ควบคุมและครูฝึก เป็นเงิน ๙๐๐ บาท
ค่าอาหารว่างของครูผู้ควบคุมและครูฝึก ๓ มื้อ มื้อละ ๕๐ บาท
จำนวน ๑๕ คน เป็นเงิน ๒,๒๕๐บาท
หนังสือสวดมนต์ จำนวน ๔๐ เล่ม
รวมเป็นเงินทั้งหมด

งบประมาณ(บาท)
๑,๐๐๐
๙๐๐
๒,๒๕๐
๘๕๐
๕,๐๐๐

กิจกรรมที่ ๑๗ กิจกรรมอบรมและณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๒*๓ เมตร ราคาเมตรละ ๑๕๐ บาท
ค่าขนส่งจำนวน ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
ค่าอาหารเที่ยงของครูผู้ควบคุมวิทยากรและนักเรียน จำนวน ๒ วัน
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
ค่าอาหารว่างของครูผู้ควบคุมวิทยาและนักเรียนจำนวน
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ จำนวน ๕๐ กำ กำละ ๑๐๐ บาท
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
ค่าวัสดุในการใช้จัดเตรียมสถานที่ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
ค่าเอกสาร คู่มือใช้ประกอบการอบรม เป็นเงิน ๔,๔๓๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด

งบประมาณ(บาท)
๑,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๔,๔๓๐
๗๒,๔๓๐

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากำหนด
๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามที่สถานศึกษากำหนด
๓ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่านิยม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด ตามค่านิยมหลัก
๑๒ ประการ และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายณรงค์ ศิริยงค์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายบรรจง ภูวเศรษฐาวร)
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรีย นทีปราษฎร์พิทยา
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ตารางวิเคราะห์โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ของผู้เรียน
ให้นำโครงการที่เขียนเสร็จแล้วมาวิเคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง
คะแนน ๑ หมายถึง น้อย หรือ ไม่มี ๒ หมายถึง ปานกลาง และ ๓ หมายถึง มาก

ประเด็นโครงการ
๑.ชื่อโครงการ

๒. แผนงาน
๓. หลักการและเหตุผล

๔. วัตถุประสงค์

๕. เป้าหมาย

๖. กิจกรรมและดำเนินงาน

๗.รายละเอียดการใช้งบประมาณ

๘.การประเมินผล

๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประเด็นการวิเคราะห์
๑.๑ ความถูกต้อง ชัดเจน
๑.๒ สอดคล้องกับกิจกรรม
๑.๓ อ่านเข้าใจง่าย เร้าใจ
ถูกต้องตามหลักการจัดสรรงบประมาณ
๓.๑ แสดงความเป็นมา
๓.๒ มีข้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกิดหลังดำเนินโครงการ
๔.๒ มีความเป็นไปได้
๔.๓ สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทำ
๕.๑ แสดงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะดำเนินงาน
๕.๓ ระบุจำนวนหรือวันเวลาสถานที่ที่จะดำเนินการ
๖.๑ ลำดับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
๖.๒ กิจกรรมระบุวันเวลาที่ดำเนินการ
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
๗.๑ การเขียนงบประมาณคำนึงถึงความประหยัด
๗.๒ งบประมาณที่คำนวณถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ
๘.๑ ตัวชี้วัดสามารถวัดได้
๘.๒ บอกวิธีการที่จะประเมิน
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
๙.๑ บอกผลที่ได้รับว่าจะได้รับหลังสิ้นสุดโครงการ
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับบอกเป็นผลลัพธ์(outcomes)
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับสูงกว่าวัตถุประสงค์

รวม/เฉลี่ย
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๖๖ - ๗๕ คะแนน เป็นโครงการที่ดี
คะแนน ๕๖ - ๖๕ คะแนน เป็นโครงการที่พอใช้
คะแนนต่ำกว่า ๕๕ คะแนน เป็นโครงการที่ตอ้ งปรับปรุง

ค่าคะแนนที่ได้
๑

๒

รวม
๓

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

๑๒

/
/
/
/
/
/
๕๗

๖๙

โครงการตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ 2564

1. พ ั ฒ น า แ ล ะ สนองนโยบายที่ 2/กล
ปรับ ปรุงอาคาร ยุทธ์ที่ ๔ /มาตรฐาน
เ ร ี ย น อ า ค า ร ที่ 2 ข้อที่ 2.5
ประกอบ
2.โรงเรียนสี
สนองนโยบายที่ 2/กล
เขียว (Zero
ยุทธ์ที่ ๔ /มาตรฐาน
waste schoot) ที่ 2 ข้อที่ 2.5
3 ปรับปรุง
พัฒนาภูมิทัศน์

4 งานปรับปรุง
พัฒนาสาธาร ณูปโภค
5 พัฒนาระบบ
รักษาความ
ปลอดภัย

สนองนโยบายที่ 2/กล
ยุทธ์ที่ ๔ /มาตรฐาน
ที่ 2 ข้อที่ 2.5
สนองนโยบายที่ 2/กล
ยุทธ์ที่ ๔ /มาตรฐาน
ที่ 2 ข้อที่ 2.5
สนองนโยบายที่ 2/กล
ยุทธ์ที่ ๔ /มาตรฐาน
ที่ 2 ข้อที่ 2.5

พัฒนาและ
ปรับปรุง
อาคารเรียน
อาคาร
ประกอบ
การจัดการ
ขยะ/ดูแล
สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน
ปรับปรุง
พัฒนาภูมิ
ทัศน์ภายใน
โรงเรียน
ปรับปรุง
พัฒนาสาธาร
ณูปโภค
พัฒนาระบบ
รักษาความ
ปลอดภัย

นายอาวุธ จันทร์เมือง
นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ
น.ส.จุฑามาส ซุ่นห้วน
น.ส.สาลีรัตน์ ทองขาว
นายสายัน จิตรรักษ์
นายจตุรงค์ ขุนปักษี
นายณัฐกิตติ์ สารสุข
นายณั ฐภัทร อินทรเสนีย์

น.ส.วันวิสาข์ สืบ
น.ส.ชุติมา จิตอารมณ์
น.ส.สุรีรัตน์ ตลึงจิต

(งบโครงการ)
235,000

1 ต.ค.6330 ก.ย.64

235,000

1 ต.ค.6330 ก.ย.64

70,200

(งบโครงการ)
70,200

1 ต.ค.6330 ก.ย.64

166,500

(งบโครงการ)
166,500

1 ต.ค.6330 ก.ย.64

380,000

(งบโครงการ)
380,000

50,000

(งบโครงการ)
50,000

1 เม.ย. 63
ถึง

นอกงบ

สวัสดิการ

เทศบาล

ระยะเวลา

บ.ก.ศ.

โคร งการ จั ด
สภาพแวดล้ อ
มทางกายภาพ
แ ล ะ ส ั ง คมที่
เ อื ้ อต่ อการ
จัดการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ

เรียนฟรี

1

กิจกรรม

อุดหนุน

โครงการ

เงินงบประมาณ
เสนอ

ที่

สอดคล้องกลยุทธ์,
รายละเอียด
เป้าประสงค์,
กิจกรรม
มาตรฐาน,ข้อที่

6 จัดซื้อยา
เวชภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ห้อง
พยาบาล

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ จัดซื้อยา
๑มาตรฐาน ๒ ข้อที่ 2. เวชภัณฑ์ และ
น.ส.สาลีรัตน์ ทองขาว
๕
อุปกรณ์ห้อง
น.ส.สุวัยดา ง๊ะสมัน
พยาบาล

1 ต.ค.6330 ก.ย.64

7 ส่งเสริมและ
ดูแลโภชนาการ
ในโรงเรียน

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ ส่งเสริมและ
๑มาตรฐาน ๒ ข้อที่ 2. ดูแล
๕
โภชนาการใน
โรงเรียน

1 ต.ค.6330 ก.ย.64

น.ส.สาลีรัตน์ ทองขาว
น.ส.สุวัยดา ง๊ะสมัน

29,000

7,400

(งบพัฒนา
ผู้เรียน)
29,000

(งบโครงการ)
7,400

นอกงบ

โคร งการ จั ด
สภาพแวดล้ อ
มทางกายภาพ
แ ล ะ ส ั ง คมที่
เ อื ้ อต่ อการ
จัดการเรียนรู้

ระยะเวลา

สวัสดิการ

1.

ผู้รับผิดชอบ

เทศบาล

กิจกรรม

บ.ก.ศ.

โครงการ

เรียนฟรี

ที่

อุดหนุน

เงินงบประมาณ
เสนอ

สอดคล้องกลยุทธ์,
รายละเอียด
เป้าประสงค์,
กิจกรรม
มาตรฐาน,ข้อที่

8 จัดแหล่ง
เรียนรู้

9 งานประ กัน
อุบัติเหตุ
นักเรียน

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ จัดแหล่ง
๑มาตรฐาน ๒ ข้อที่ 2. เรียนรู้
๕

1 ต.ค.6330 ก.ย.64

2,100,000

นายจตุรงค์ ขุนปักษี
นายอาวุธ จันทร์เมือง
นายสายัน จิตรรักษ์
นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ ทำกันอุบัติเหตุ น.ส.สาลีรัตน์ ทองขาว
๑มาตรฐาน ๒ ข้อที่ 2. นักเรียน
น.ส.สุวัยดา ง๊ะสมัน
๕

(งบโครงการ)

2,100,000

1 ต.ค.6330 ก.ย.64

403,200

(งบโครงการ)
403,200

นอกงบ

สวัสดิการ

เทศบาล

ระยะเวลา

บ.ก.ศ.

ผู้รับผิดชอบ

เรียนฟรี

กิจกรรม

อุดหนุน

โครงการ

เงินงบประมาณ
เสนอ

ที่

สอดคล้องกลยุทธ์,
รายละเอียด
เป้าประสงค์,
กิจกรรม
มาตรฐาน,ข้อที่

2.

โครงการ
1.ชุมชนสัมพันธ์
พัฒนาระบบ
บริหาร
จัดการ
คุณภาพ
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

สนองนโยบายที่ 5
กลยุทธ์ที่ 3
มาตรฐานที่ 2
ข้อที่ 2.2

1.บริการวัสดุ
อุปกรณ์แก่
ชุมชน (ซ่อม
บำรุง)
2.
ประชาสัมพันธ์
3. อุปกรณ์
แต่งหน้า
4. ชุดดนตรี

5. ค่าอาหาร
นักแสดง
6.ค่าล็อกเกอร์
2.ส่งเสริมปฏิบัติงาน สนองนโยบายนที่5 1.อาหารว่าง
ตามบทบาทและ
กลยุทธ์ที่ 3
ประชุมครู
หน้าที่
มาตรฐานที่ 2
ประจำเดือน

1.ครูพิมพิพ์ ร 1 ต.ค.63-30
2.ครูพัชรีวรรณ ก.ย. 64
3.ครูวรี ภัทร
4.ครูจริ าพร

8,000

8,000
(งบพัสดุ)

150,000

150,000
(งบพัสดุ)
10,000
(งบพัสดุ)
25,000
(งบพัสดุ)
50,000
(งบพัสดุ)
12,000
30,000
(งบ
โครงการ)

10,000
25,000
50,000

1.ครูอมรทิพย์
2.ครูนวียา
3.ครูกนั ต์หทัย

1 ต.ค.63-30
ก.ย. 64

12,000
30,000

นอกงบ

สวัสดิการ

ระยะเวลา

เทศบาล

ผู้รับผิดชอบ

บกศ.

รายละเอียด
กิจกรรม

เรียนฟรี

กิจกรรม

อุดหนุน

โครงการ

เงินงบประมาณ

เสนอ

ที่

สอดคล้องกลยุทธ์,
เป้าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที่

2.

โครงการ
พัฒนาระบบ
บริหาร
จัดการ
คุณภาพ
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา
(ต่อ)

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้
พื้นฐานศิษย์เก่า
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

ข้อที่ 2.1 และ2.2

3.การจัดนิเทศภายใน
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี และระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา
2563-2564

สนองนโยบายที่ 5
กลยุทธ์ที่ 3
มาตรฐานที่ 2
ข้อที่ 2.1

2. อาหารว่าง
ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน

1.ค่าอาหารว่าง/
อาหารกลางวัน
ประชุมนิเทศ
ภายใน
2.เข้าเล่ม
เอกสาร
3.ค่าอาหารว่าง/
อาหารกลางวัน
ประชุมทำ
แผนปฏิบัติการ
4.ค่าประเมิน
ภายนอก(สมส)

5,250

5,250
(งบ
โครงการ)

1.ครูเอกชัย
2.ครูอภิชญา
3.ครูสุพรรษา
4. ครูชุติมา
5. ครูพรรณธิดา

1 ต.ค.63 30 ก.ย. 64

8,000

8,000
(งบ
โครงการ)

2,880

2,880
(งบ
โครงการ)
8,000
(งบ
โครงการ)

8,000

16,200

16,200
(งบ
โครงการ)

นอกงบ

สวัสดิการ

ระยะเวลา

เทศบาล

ผู้รับผิดชอบ

บกศ.

รายละเอียด
กิจกรรม

เรียนฟรี

กิจกรรม

อุดหนุน

โครงการ

เงินงบประมาณ

เสนอ

ที่

สอดคล้องกลยุทธ์,
เป้าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที่

5.ค่าอาหารว่าง/
อาหารกลางวัน
จัดทำ SAR

2

โครงการ
4. สร้างและเผยแพร่
พัฒนาระบบ เกียรติประวัติของ
บริหาร
โรงเรียน
จัดการ
คุณภาพ
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา
(ต่อ)

สนองนโยบายที่ 5
กลยุทธ์ที่ 3
มาตรฐานที่ 2
ข้อที่ 2.1

1. ค่าวัสดุ กรอบ 1.ครูณฐนน
รูปเกียรติ/กรอบ 2.ครูสาลีรัตน์
รูปผู้บริหาร
2. อุปกรณ์
ซ่อมแซมโล่
3. อุปกรณ์จัด
นิทรรศการ
4. กระดาษ
เกียรติบัตร

1 ต.ค.63 30 ก.ย. 64

8,000

8,000
(งบ
โครงการ)

13,500

13,500
(งบพัสดุ)

7,000

7,000
(งบพัสดุ)
8,000
(งบพัสดุ)
2,000
(งบพัสดุ)

8,000
2,000

นอกงบ

สวัสดิการ

ระยะเวลา

เทศบาล

ผู้รับผิดชอบ

บกศ.

รายละเอียด
กิจกรรม

เรียนฟรี

กิจกรรม

อุดหนุน

โครงการ

เงินงบประมาณ

เสนอ

ที่

สอดคล้องกลยุทธ์,
เป้าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที่

ที่

3

โครงการ

โครงการส่งเสริม
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การศึกษา

กิจกรรม

1. พัฒนางานโสต
ทัศน์และสื่อ
นวัตกรรมเพื่อ
การศึกษา

สอดคล้องกลยุทธ์
รายละเอียดกิจกรรม
, เป้าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที่
กลยุทธ์ที่ 1
1. งานซ่อมบำรุงงานงาน
เป้าประสงค์ ที่ 2 โสตทัศน์และสื่อนวัตกรรม
มาตรฐานที่ 3,ข้อ เพื่อการศึกษา
ที่ 3.2
- โปรเจคเตอร์
ห้องเรียน 4/6,5/6, 1/5
และห้องพละ
2. จัดเครื่องขยายเสียง
พร้อมลำโพงห้องเรียน
หอประชุมใหญ่ และห้อง
โสต

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

เงินงบประมาณ
เสนอ

1. นายภราดร ไชยเขียว
2. นางสาวจิราพร บุญเหลือ
3. นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
4. นายวรรณศักดิ์ บุญชู
5. นายวรัญญู ทองถึ ง
6. นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล

1 ต.ค.6330 ก.ย.64

105,000

30,000

อุดหนุน

เรียนฟรี/
พัฒนาผู้เรียน

บ.ก.ศ.

105,000

30,000

เทศบาล

สวัสดิ
การ

ที่

โครงการ

กิจกรรม

2.จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และ
พัฒนาซ่อมบำรุง
คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกลยุทธ์
รายละเอียดกิจกรรม
, เป้าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที่
กลยุทธ์ที่ 1
1. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
เป้าประสงค์ ที่ 2 ห้องสมุด All in one
มาตรฐานที่ 3,ข้อ จำนวน 10 เครื่อง
ที่ 3.2
2. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
PCห้องปฏิบัติการ 3
จำนวน 10 เครื่อง
3. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ห้องแนะแนว All in one
จำนวน 2 เครื่อง
3. พัฒนางานซ่อมบำรุง
เครื่องคอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

เงินงบประมาณ
เสนอ

อุดหนุน

เรียนฟรี/
พัฒนาผู้เรียน

บ.ก.ศ.

1 ต.ค.6330 ก.ย.64

220,000

220,000

1 ต.ค.6330 ก.ย.64

220,000

220,000

44,000

44,000

30,000

30,000

1 ต.ค.6330 ก.ย.64

649,000

105,000

544,000

รวม

4

โครงการพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การสนับสนุน
การบริหาร

1. การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
พฤติกรรมนักเรียน
(GSMA)

นโยบายที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
มาตรฐานที่ 2 ข้อ
ที่ 6

1. ทำบัตรนักเรียน กรณี
บัตรหายและชำรุด
ปีการศึกษา 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563

1. นายภราดร ไชยเขียว
2. นางสาวจิราพร บุญเหลือ
3. นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
4. นายวรรณศักดิ์ บุญชู
5. นายวรัญญู ทองถึ ง
6. นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล

25,000

25,000

เทศบาล

สวัสดิ
การ

ที่

โครงการ

กิจกรรม

สอดคล้องกลยุทธ์
, เป้าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

เงินงบประมาณ
เสนอ

อุดหนุน

เรียนฟรี/
พัฒนาผู้เรียน

บ.ก.ศ.

จัดการและการ
เรียนรู้
2. ทำบัตรนักเรียน ม.1
และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564

35,000

3. ชุดไฟอุปกรณ์ถ่าย
ภาพนิ่งและวีดีโอ

58,900.

2. การพัฒนา
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

นโยบายที่ 5
กลยุทธ์ที่ 3
มาตรฐานที่ 2 ข้อ
ที่ 2.6

1. พัฒนางานซ่อมระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายโทรศัพท์
ภายในโรงเรียน

128,711

3. การพัฒนา
สารสนเทศ
โรงเรียนและ
เว็บไซต์

นโยบายที่ 5
กลยุทธ์ที่ 3
มาตรฐานที่ 2 ข้อ
ที่ 2.6

3,500

4. คอมพิวเตอร์
เพื่อการบริหาร
จัดการ

นโยบายที่ 5
กลยุทธ์ที่ 3

1. ประชุมและจัดทำ
สารสนเทศประจำปีของ
โรงเรียน
2. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเผยแพร่
สารสนเทศผ่านเว็บไซต์
1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อ
พัฒนางานกราฟฟิกและ
มัลติมีเดีย

1,500

50,000

35000

128,711

3,500

1,500

50,000

เทศบาล

สวัสดิ
การ

ที่

โครงการ

กิจกรรม

สอดคล้องกลยุทธ์
, เป้าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที่
มาตรฐานที่ 2 ข้อ
ที่ 2.6

รายละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
เสนอ

2. จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์
พร้อมปริ้นเตอร์เพื่อการ
บริหารจัดการ
จำนวน 3 เครื่อง
3. จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์
สำนักงาน จำนวน 6
เครื่อง

5. พัฒนาระบบ
เสียงตามสาย
ภายในโรงเรียน
6. พัฒนาระบบ
พฤติกรรมนักเรียน

เงินงบประมาณ
อุดหนุน

เรียนฟรี/
พัฒนาผู้เรียน

78,000

78,000

132,000

132,000

24,000

4. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์
สำนักงาน จำนวน 6
เครื่อง
1. ชุดอุปกรณ์เสียงตาม
สาย

บ.ก.ศ.

24,000

200,000

250,000

1. ชุดโปรแกรมพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด
รวม
รวมทั้งสิ้น

186,611

5,000

1,635,611

5,000

105,000

1,016,711

เทศบาล

สวัสดิ
การ

ข้าม

โครงการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2564

แบบเสนอโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ กลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564
ที่ โครงการ

กิจกรรม

สอดคล้องกล
ยุทธ์,
เป้าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อ
ที่
1 พัฒนาครู 1. กิจกรรม นโยบายที่ 3
และ
หลักเกกณ กลยุทธ์ที่ 2
บุคลากร
ฑ์และ
มาตรฐานที่
ให้มี
วิธีการให้ 2 ข้อที่ 2.4
ความ
ข้าราชการ
เชี่ยวชา
ครูและ
ญทาง
บุคลากร
วิชาชีพ
ทางการ
ศึกษามี
และเลื่อน
วิทยฐานะ
ตามหลัก
เกณฑื ว
21/2560
2. กิจกรรม นโยบายที่ 3
พัฒนา
กลยุทธ์ที่ 2
คุณธรรม มาตรฐานที่
จริยธรรม 2 ข้อที่ 2.4

รายละเอียด
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอ
บ

ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
จำนวน 100
คน เข้าร่วม
อบรมเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ
โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ

น.ส.ราวีญา พฤศจิกาย
ซอมัด
น 2563
น.ส.ชนกพร
ทองปาน

ครูและ
น.ส.ชมพิ
บุคลากร
ชาน์ คงสิบ
ทางการศึกษา
จำนวน 100

ระยะเวล
า

1 ตุลาคม
2563 -

เงินงบประมาณ
เสนอ

อุดหนุน

15,800

15,800

35,000

35,000

เรียน
ฟรี

บ.ก.ศ.

เทศบาล

สวัสดิก
าร

นอก
งบ

ที่ โครงการ

กิจกรรม

ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา

3 .อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
การจัดทำ
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้

4. กิจกรรม
พัฒนา
สมรรถนะการ

สอดคล้องกล รายละเอียด
ยุทธ์,
กิจกรรม
เป้าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อ
ที่
คน เข้าร่วม
อบรมเพื่อ
พัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม โดย
วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ
นโยบายที่ 3 ครูและ
กลยุทธ์ที่ 2 บุคลากร
มาตรฐานที่ ทางการศึกษา
2 ข้อที่ 2.4 จำนวน 100
คน เข้าร่วม
อบรมเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ
โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้รับผิดชอ
บ

ระยะเวล
า

น.ส. จิต
ชนก
ประชุมทอง

31
กันยายน
2564

น.ส. พัชริณี พฤศจิกาย
สมผล
น 2563
น.ส. ราวีญา
ซอมัด

นโยบายที่ 3 ครูและ
น.ส. วิภา
กลยุทธ์ที่ 2 บุคลากร
วรรณ วิชัย
ทางการศึกษา ดิษฐ์

1 ตุลาคม
2563 -

เงินงบประมาณ
เสนอ

อุดหนุน

15,800

15,800

25,000

25,000

เรียน
ฟรี

บ.ก.ศ.

เทศบาล

สวัสดิก
าร

นอก
งบ

ที่ โครงการ

กิจกรรม

จัดการเรียนรู้
(Active
Learning)
ผ่าน
กระบวนการ
ชุมชนการ
เรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)
5. กิจกรรม
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
สร้าง
นวัตกรรม
และ
การผลิตสื่อ
การ
เรียนการ
สอน
6. กิจกรรม
เตรียมความ

สอดคล้องกล รายละเอียด ผู้รับผิดชอ
บ
ยุทธ์,
กิจกรรม
เป้าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อ
ที่
มาตรฐานที่ จำนวน 100 น.ส.นิตยา
2 ข้อที่ 2.4 คน เข้าร่วม
พร จันทร์
อบรมเพื่อ
ประสิทธิ์
พัฒนาวิชาชีพ
โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ

ระยะเวล
า

นโยบายที่ 3
กลยุทธ์ที่ 2
มาตรฐานที่
2
ข้อที่ 2.4

น.ส. ชนก
พร ทอง
ปาน
น.ส. วิภา
วรรณ วิชัย
ดิษฐ์

1 ตุลาคม
2563 31
กันยายน
2564

35,000

35,000

น.ส. ณัฐนรี
พันธ์พงศ์

1 ตุลาคม
2563 –

23,650

23,650

ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
จำนวน 100
คน เข้าร่วม
อบรมเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ
โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ

นโยบายที่ 3 กิจกรรมการ
กลยุทธ์ที่ 2 ประเมินการ

เงินงบประมาณ
เสนอ

อุดหนุน

31
กันยายน
2564

เรียน
ฟรี

บ.ก.ศ.

เทศบาล

สวัสดิก
าร

นอก
งบ

ที่ โครงการ

กิจกรรม

พร้อมและ
พัฒนาอย่าง
เข้ม ครูผู้ช่วย

7. กิจกรรม
พัฒนา
ศักยภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

8. กิจกรรม

สร้างขวัญ
กำลังใจครู
และบุคลากร
ทางการ
ศึกษา

สอดคล้องกล
ยุทธ์,
เป้าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อ
ที่
มาตรฐานที่
2
ข้อที่ 2.4

รายละเอียด
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอ
บ

ระยะเวล
า

ผลการเตรียม
ความพร้อม
และพัฒนา
อย่างเข้ม ครู
ผู้ช่วย
นโยบายที่ 3 ครูและ
กลยุทธ์ที่ 2 บุคลากร
มาตรฐานที่ ทางการศึกษา
2 ข้อที่ 2.4 เข้าร่วมอบรม
เพื่อพัฒนา
วิชาชีพ โดย
วิทยากรนอก
นโยบายที่ 3 - จัดทำของที่
กลยุทธ์ที่ 2
ระลึก
มาตรฐานที่ - มอบของที่
2 ข้อที่ 2.4 ระลึกในวัน
ประชุม
ประจำเดือน

น.ส. มัสรีน่า
สะนิ

30
กันยายน
2564

น.ส.นิตยา
พร จันทร์
ประสิทธิ์
น.ส.วิภา
วรรณ วิชัย
ดิษฐ์
น.ส.จิตชนก
ประชุมทอง
ครูใหม่

เงินงบประมาณ
เสนอ

อุดหนุน

1 เม.ย.63
- 31 มี.ค.
64

600,000

600,000

1 ตุลาคม
2563 31
กันยายน
2564

41,136

41,136

เรียน
ฟรี

บ.ก.ศ.

เทศบาล

สวัสดิก
าร

นอก
งบ

ที่ โครงการ

กิจกรรม

9. กิจกรรม
ทัศนศึกษาดู
งานโรงเรียน
ต้นแบบ

10. กิจกรรม
มุทิตาจิต

สอดคล้องกล รายละเอียด
ยุทธ์,
กิจกรรม
เป้าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อ
ที่

ผู้รับผิดชอ
บ

ระยะเวล
า

นโยบายที่ 3 - คัดเลือก
กลยุทธ์ที่ 2
โรงเรียน
มาตรฐานที่
ต้นแบบ
2 ข้อที่ 2.4 - วาง
แผนการ
เดินทาง
และสำรวจ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
- ศึกษาดูงาน
นโยบายที่ 3 ครูและ
กลยุทธ์ที่ 2 บุคลากร
มาตรฐานที่ ทางการศึกษา
2 ข้อที่ 2.4 เข้าร่วม
กิจกรรมมุทิตา
จิต

น.ส.มัสรีน่า
สะนิ
น.ส.ชมพิ
ชาณ์ คงสิบ

น.ส. ณัฐนรี
พันธ์พงศ์
น.ส. ชมพิ
ชาน์ คงสิบ

เงินงบประมาณ
เสนอ

อุดหนุน

1 ตุลาคม
2563 31
กันยายน
2564

269,520

269,520

1 – 30
กันยายน
2564

108,400

108,400

เรียน
ฟรี

บ.ก.ศ.

เทศบาล

สวัสดิก
าร

นอก
งบ

ที่ โครงการ

กิจกรรม

สอดคล้องกล
ยุทธ์,
เป้าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อ
ที่
11.กิจกรรม
นโยบายที่ 3
สรรหาบุคลากร กลยุทธ์ที่ 2
มาตรฐานที่
2 ข้อที่ 2.4

รายละเอียด
กิจกรรม

- จัดจ้าง
บุคลากร
ภายนอก
- จัดจ้างครูที่มี
ความ
เชี่ยวชาญ
สาขาเฉพาะ
- จัดจ้าง
บุคลากรใน
สถานศึกษา
- จัดจ้างครู
เทศบาล (งบ
จากเทศบาล)
- จัดจ้างครู
ต่างชาติ
12.การติดตาม นโยบายที่ 3 - แต่งตั้ง/
และประเมินผล กลยุทธ์ที่ 2 ประชุม
การปฏิบัติงาน มาตรฐานที่ คณะทำงาน
ครูและ
2 ข้อที่ 2.4 - จัดทำ
บุคลากร
เอกสารและ

ผู้รับผิดชอ
บ

ระยะเวล
า

น.ส. มัสรีน่า 1 ต.ค. 63
สะนิ
- 31 ก.ย
ครูใหม่
64

น.ส. ราวีญา
ซอมัด
น.ส. ชมน์
พิชา คงสิบ

มีนาคม
64
และ
กันยายน
64

เงินงบประมาณ
เสนอ

อุดหนุน

2,853,60
0

16,886

16,886

เรียน
ฟรี

บ.ก.ศ.

เทศบาล

2,644,80
0

208,800

สวัสดิก
าร

นอก
งบ

ที่ โครงการ

กิจกรรม

13. กิจกรรม
จัดหาคุรุภัณฑ์
เตรียมพร้อม
ต้อนรับ
บุคลากร

สอดคล้องกล รายละเอียด
ยุทธ์,
กิจกรรม
เป้าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อ
ที่
สร้าง
แบบสอบถาม
- ดำเนินงาน
จัดกิจกรรม
โครงการ
นโยบายที่ 3 จัดซื้อโต๊ะ
กลยุทธ์ที่ 2 เก้าอี้สำหรับ
มาตรฐานที่ ครู
2 ข้อที่ 2.4
รวม

ผู้รับผิดชอ
บ

ระยะเวล
า

น.ส.จิตชนก
ประชุมทอง
น.ส.มัสรีน่า
สะนิ

1 ต.ค. 63
- 31 ก.ย
64

เงินงบประมาณ
เสนอ

อุดหนุน

176,500

176,500

4,200,90 1,362,69
6
2

เรียน
ฟรี

-

บ.ก.ศ.

เทศบาล

2,644,80 208,800
0

สวัสดิก
าร

นอก
งบ

-

-

ชื่อโครงการ
ส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองนโยบาย สพฐ.
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั ่นคง
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมส้าทางการศึกษา
 นโยบายที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและจัด การ
ผลการปฏิ บตั ิ ตามโครงการนี้ ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ……………………………………………………………………………………………………………….
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่.............................................................................................................................
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ นางสาวราวีญา ซอมัด
นางสาววิภาวรรณ วิชยั ดิษฐ์

1. หลักการและเหตุผล
ครูซึ่งถือเป็ นบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน แต่ทงั ้ นี้การที่จะพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนได้นัน้ ครูทุกคนก็จาเป็ น ต้องมีศักยภาพทัง้ ทางด้านความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพเสียก่อน ดังนัน้
สมรรถนะทางวิชาชีพครู (Teaching Professional Competency) จึงเป็ นสิง่ สาคัญยิง่ ในการที่จะจัด การเรียนการสอนของครู ให้ มี
ประสิทธิภาพตามแนวการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ ซึ่งการพัฒนาครูการศึกษาขัน้ พื้นฐานให้
เป็ นผู้ท่มี คี วามรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน นอกจากนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็ นบุคคลที่
มีคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษาและการจัด การศึกษา ทัง้ ยังเป็ นผู้ท่มี ีความรู้ ความสามารถ และตัง้ ใจปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้ว ย
ความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต จนสามารถพัฒนางานด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้ มคี ุณภาพ อีกทัง้
เป็ นผู้ดารงตนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยู่เสมอ
การส่งเสริมบุคลากรให้มคี วามรู้ ความสารถ จนเกิดความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สิง่ สาคัญประการหนึ่ง คือ การได้รบั การ
อบรมและพัฒนาความรู้ทงั ้ ที่เป็ น การอบรมภายในหรือภายนนอกสถานศึกษา ทัง้ ทางด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น การทา
วิจัยในชัน้ เรียน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การวัด ผลและประเมินผลผู้เรียน การได้รับการพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั งิ าน
ได้แก่ การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การส่งเสริมและสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ท่จี าเป็ น ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนา

ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของความเป็ นครู ทัง้ นี้ เพื่อนาความรู้ท่ไี ด้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ตามบทบาทให้มคี วามเหมาะสม และสามารถนาไปพัฒนาเพื่อสร้างผลงานทางวิชาการให้กบั ตนเองและทางราชการ
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้เห็น ความสาคัญของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชียวชาญทาง
วิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุน การปฏิบตั ิงานทุกด้าน ทัง้ คุณภาพของงาน คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตลอดจน
ติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนางานให้มีป ระสิท ธิภาพมากยิ่ง ขึ้น จึ งได้มีการจัด โครงการพัฒนาครู แ ละ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อให้บุคลากรได้รบั ความรู้จากการฝึ กอบรมและนาความรู้ท่ไี ด้รบั มาขยายผลพัฒ นา
ตนเองและบุคลากรในสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบตั ิงานให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2.3 เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
3. เป้ าหมาย
3.1 เชิ งปริมาณ
3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 86
4. วิธีดาเนิ นการ
ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี )
1. วางแผน 1 . ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น ต้นปี
(STP)
รายละเอียดโครงการ
งบประมาณ
2. เขี ย นโครงการเสน อข อ
อนุมตั ิ
3. กาหนดหน้าที่รบั ผิดชอบ
2. ดาเนินการ กิจกรรมที่ดาเนิ นการ
(SIP)
1 ธันวาคม 2563
กิจกรรมที่ 1 อบรม
ข้าราชการครูและบุคลากร 31 มกราคม2564
ทางการศึกษาเพื่อมีและ
เลื่อนวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์ ว21/2560
1. แต่งตัง้ /ประชุมคณะทางาน
ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

งบประมาณ/
ทรัพยากร

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)
กลุ่มบริหารงานบุคคล

15,800 บาท

1. นางสาวราวีญา ซอมัด
2. นายรัฐพงศ์ ช่วยชู

ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี )

งบประมาณ/
ทรัพยากร

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

2. จัดทาเอกสารและสร้าง
แบบสอบถาม
3. ดาเนินงานจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
พัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม
ครูและบุคลากร
1. แต่งตัง้ /ประชุมคณะทางาน
2. จัดทาเอกสารและสร้าง
แบบสอบถาม
3. ดาเนินงานจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรม
เชิ งปฏิ บตั ิ การการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้
1. แต่งตัง้ /ประชุมคณะทางาน
2. จัดทาเอกสารและสร้าง
แบบสอบถาม
3. ดาเนินงานจัดกิจกรรม

1 ตุลาคม 2563 31 กันยายน 2564

35,000 บาท

1. นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ
2. นางสาวจิตชนก ประชุมทอง

15,800 บาท

1. นางสาวพัชริณี สมผล
2. นางสาวราวีญา ซอมัด

พฤศจิกายน 2563

1 ตุลาคม 2563 – 31
กันยายน 2564
25,000 บาท

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ (Active
Learning) ผ่าน
กระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
1. แต่งตัง้ /ประชุมคณะทางาน
2. จัดทาเอกสารและสร้าง
แบบสอบถาม
1 ตุลาคม 2563 3. ดาเนินงานจัดกิจกรรม
31 กันยายน 2564

35,000 บาท

1. นางสาววิภาวรรณ วิชยั ดิษฐ์
2. นางสาวนิตยาพร จันทร์
ประสิทธิ ์

1. นายรัฐพงศ์ ช่วยชู
2. นางสาววิภาวรรณ วิชยั ดิษฐ์

ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม
ฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ
สร้างนวัตกรรมและการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน
1. แต่งตัง้ /ประชุมคณะทางาน
2. จัดทาเอกสารและสร้าง
แบบสอบถาม
3. ดาเนินงานจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม
เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่ ง
ครูผ้ชู ่ว ย
1. แต่งตัง้ /ประชุมคณะทางาน
2. จัดทาเอกสารและสร้าง
แบบสอบถาม
3. ดาเนินงานจัดกิจกรรม

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี )

งบประมาณ/
ทรัพยากร

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

1 ตุลาคม 2563 – 30
กันยายน 2564
23,650 บาท

1. นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
2. นางสาวมัสรีน่า สะนิ

600,000 บาท

1. นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ ์

1 เมษายน 2563 –
31 มีนาคม 2564

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม
เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ครูผ้ชู ่วย
1. แต่งตัง้ /ประชุมคณะทางาน
2. จัดทาเอกสารและสร้าง
1 ตุลาคม 2563 แบบสอบถาม
31 กันยายน 2564
3. ดาเนินงานจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมสร้าง
ขวัญกาลังใจครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
1. แต่งตัง้ /ประชุมคณะทางาน
2. จัดทาเอกสารและสร้าง
1 ตุลาคม 2563 - 31
แบบสอบถาม
กันยายน 2564
3. ดาเนินงานจัดกิจกรรม

41,136 บาท

269,520 บาท

2. นางสาววิภาวรรณ วิชยั ดิษฐ์

1. นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
2. นายรัฐพงศ์ ช่วยชู

1. นางสาวมัสรีน่า สะนิ

ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี )

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมทัศน
ศึกษาดูงานโรงเรียน
ต้นแบบ
1. แต่งตัง้ /ประชุมคณะทางาน 1 – 30 กันยายน
2564
2. จัดทาเอกสารและสร้าง
แบบสอบถาม
3. ดาเนินงานจัดกิจกรรม

งบประมาณ/
ทรัพยากร

108,400 บาท
1. นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
2. นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมมุทิตา
1 ตุลาคม 63-31
จิต
1. แต่งตัง้ /ประชุมคณะทางาน กันยายน 64
2. จัดทาเอกสารและสร้าง
แบบสอบถาม
3. ดาเนินงานจัดกิจกรรม

2,853,600
บาท

กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมสรร
มีนาคม 64
หาบุคลากร
1. แต่งตัง้ /ประชุมคณะทางาน และ
กันยายน 64
2. จัดทาเอกสารและสร้าง
แบบสอบถาม
3. ดาเนินงานจัดกิจกรรม

1,500 บาท

กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมการ
ติ ดตามและประเมินผลการ
1 ตุลาคม 2563 ปฏิ บตั ิ งาน
1. แต่งตัง้ /ประชุมคณะทางาน 31 กันยายน 2564
2. จัดทาเอกสารและสร้าง
แบบสอบถาม
3. ดาเนินงานจัดกิจกรรม

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)
2. นางสาวชมพิชาณ์ คงสิบ

1. นางสาวมัสรีน่า สะนิ
2. นายรัฐพงศ์ ช่วยชู

1. นางสาวราวีญา ซอมัด
2. นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ

176,500 บาท

1. นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
2. นางสาวมัสรีน่า สะนิ

ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

กิจกรรมที่ 13 กิจกรรม
จัดหาคุรุภณ
ั ฑ์เตรียมพร้อม
ต้อนรับบุคลากร
1. แต่งตัง้ /ประชุมคณะทางาน
2. จัดทาเอกสารและสร้าง
แบบสอบถาม
3. ดาเนินงานจัดกิจกรรม
3. ตรวจสอบ 1. ประเมินความพึงพอใจของ
และ
ผู้เข้า ร่วมกิจกรรม
ประเมินผล 2. วิเคราะห์ปัญหาและ
(SEP)
อุปสรรคที่เกิดจากการ
ดาเนินงาน
3. รวบรวมข้อมูลและผลการ
ด าเนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ
เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ ร ะ ดั บ
ความสาเร็จของโครงการและ
สรุปผลการประเมินโครงการ
4. สรุปและ 1. จัด ทาแบบรายงานสรุปผล
รายงานผล การดาเนินงานโครงการ
2. เสนอแนะแนวทางปรับปรุง
แก้ไขสาหรับการจัดทา
โครงการครัง้ ต่อไปให้มี
คุณภาพมากยิง่ ขึ้น

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี )

งบประมาณ/
ทรัพยากร

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

หลังดาเนินกิจกรรม
เสร็จเรียบร้อย

-

ผู้รบั ผิดชอบแต่ละกิจกรรม

หลัง ด าเนิ น กิจ กรรม
เสร็จเรียบร้อย

-

ผู้รบั ผิดชอบแต่ละกิจกรรม

5. ระยะเวลาดาเนิ นการ
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
6. สถานที่ดาเนิ นการ
โรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา
7. งบประมาณที่ใช้
จานวน 4,200,906 บาท (สีล่ ้านสองแสนเก้าร้อยหกบาท)
 เงินอุดหนุนทัวไป
่
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 เงินอื่นๆ ระบุ...............................................................................................................
รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ 1 อบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์
ว21/2560
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท จานวน 100 คน
ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท จานวน 100 คน
ค่าตอบแทนวิทยากรจานวน 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท
ค่าเดินทางวิทยากร ไปกลับ 2 เที่ยว เที่ยวละ 800
ค่าที่พกั วิทยากร คืนละ 600 บาท จานวน 1 คืน
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
5,000
5,000
3,600
1,600
600
15,800

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมครูและบุคลากร
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อๆ ละ 50 บาท จานวน 97 คน
ค่าอาหารว่าง 4 มื้อๆ ละ 15 บาท จานวน 97 คน
ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 6 ชั ่วโมง ชั ่วโมงละ 600 บาท จานวน2 คน
ค่าเดินทางวิทยากร ไปกลับ เที่ยวละ 800 บาท จานวน 2 คน
ค่าที่พกั วิทยากร 2 คืน คืนละ 1,200 บาท จานวน 2 คน
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท จานวน 100 คน
ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท จานวน 100 คน
ค่าตอบแทนวิทยากรจานวน 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท
ค่าเดินทางวิทยากร ไปกลับ 2 เที่ยว เที่ยวละ 800 บาท
ค่าที่พกั วิทยากร คืนละ 600 บาท จานวน 1 คืน
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
9,700
5,820
7,200
3,200
4,800
35,000

งบประมาณ
5,000
5,000
3,600
1,600
600
15,800

กิ จกรรมที่ 4 กิ จกรรมพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) ผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ ท าง
วิชาชีพ (PLC)
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จานวน 100 คน
ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จานวน 100 คน
ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั ่วโมง ๆ ละ 600 บาท จานวน 2 คน
ค่าเดินทางวิทยากร 1,500 บาท จานวน 2 คน
ค่าที่พกั วิทยากร 1,200 บาท 2 คืน จานวน 2 คน
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
5,000
5,000
7,200
3,000
4,800
25,000

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การสร้างนวัตกรรมและการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อๆ ละ 50 บาท จานวน 100 คน
ค่าอาหารว่าง 4 มื้อๆ ละ 25 บาท จานวน 100 คน
ค่าตอบแทนวิทยากร ชั ่วโมงละ 600 บาท จานวน 2 คน
ค่าเดินทางวิทยากร 1,500 บาท จานวน 2 คน
ค่าที่พกั วิทยากร 1,200 บาท จานวน 2 คน
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
10,000
10,000
7,200
3,000
4,800
35,000

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่ งครูผ้ชู ่วย
ที่
1.
2.
3.
4.

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
อาหารว่างคณะกรรมการ 123*2 * 25 = 6,150 บาท
อาหารกลางวัน 123*2*50 = 12,500 บาท ปฐมนิเทศ
อาหารว่าง 50 *2 *25 = 2,500 บาท
อาหารกลางวัน 50*50 = 2,500 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
6,150
12,500
2,500
2,500
23,650

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่
1.

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกั
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
600,000
600,000

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมสร้างขวัญกาลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่
1.

2.

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จัดทาของที่ระลึกวันเกิด ครูเลื่อนวิทยฐานะ ครูย้าย และครูใหม่
1. ช่อดอกไม้ช่อละ 500 บาท 50 คน เป็ นเงิน 25,000 บาท
2. ต้อนรับครูและบุคลากร 16,136 บาท
มอบของที่ระลึกในวันประชุมประจาเดือน
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
41,136

41,136

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
ที่
1.
2.
3.

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าที่พกั จานวน 3 คืน คืนละ 800 บาท
ค่าโดยสารปรับอากาศ 4 วัน (15,000/ วัน)
เบี้ยเลี้ยง 240/คน
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
116,400
60,000
93,120
269,520

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมมุทิตาจิต
ที่
1.

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรมภายในโรงเรียน
- ค่าจัดสถานที่ รวมเป็ นเงิน 10,000 บาท
- ค่าของที่ระลึกให้การแสดงนักเรียน รวมเป็ นเงิน 2,000 บาท

งบประมาณ
12,000

2.

3.

กิจกรรมภายนอกโรงเรียน
- ค่าที่พกั ห้องละ 800 บาท จานวน 58 ห้อง
รวมเป็ นเงิน 46,400 บาท
ค่าอาหาร โต๊ะละ 2000 บาท จานวน 25 โต๊ะ
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

12,000
50,000
108,400

กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมสรรหาบุคลากร
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าจ้างบุคลากรภายนอก
จานวน 4 คน จานวน 1560 ชม. รวมเป็ นเงิน 312,000 บาท
ค่าจ้างครูท่มี คี วามเชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ
จานวน 2 คน คนละ 360,000 บาท
ค่าจ้างบุคลากรในสถานศึกษา
จานวน 11 คน 1,3128,000 บาท
ค่าจ้างครูเทศบาล (งบจากเทศบาล)
จานวน 2 คน 208,800 บาท
ค่าจ้างครูต่างชาติ
จานวน 3 คน 660,000 บาท
ครูภาษาจีน 1 คน เดือนละ 35,000 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
312,000
360,000
1,3128,000
208,800

660,000
35,000
2,853,600

กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมการติ ดตามและประเมินผลการปฏิ บตั ิ งาน
ที่
1.

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าอาหารว่างคณะกรรมการประเมิน จานวนคน 15 คนจานวน 4 มื้อๆละ
25 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
1,500
1,500

กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมจัดหาคุรุภณ
ั ฑ์เตรียมพร้อมต้อนรับบุคลากร
ที่

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.

โต๊ะ-เก้าอี้ครู 15 ชุด*7000 บาท = 105,000 บาท
อุปกรณ์สานักงานห้องบริหารทัวไป
่
ค่าผ้าม่าน 10,000 บาท
ชุดเก้าอี้ 52,500 บาท
โต๊ะหมู่ 7 จานวน 2 ชุด ชุดละ 3,000 บาท
บอร์ดบุคลากร จานวน 2 ชุด ชุดละ 1,500
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

105,000
10,000
52,500
6,000
3,000
176,500

8. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมมากกว่าร้อย 1. การประเมินความพึงพอใจ
ละ 88

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถาม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
9.1 ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา
9.2 มีการกากับติดตามประเมินและตรวจสอบความก้าวหน้าการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
9.3 มีการเปิ ดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกากับติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวราวีญา ซอมัด)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุรยิ า เพราเพราะ)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา

ลงชื่อ

ผู้อนุมตั โิ ครงการ

(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
ตารางวิเคราะห์โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ให้นาโครงการที่เขียนเสร็จแล้วมาวิเคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง

คะแนน ๑ หมายถึง น้อย หรือ ไม่มี ๒ หมายถึง ปานกลาง และ ๓ หมายถึง มาก
ประเด็นโครงการ ประเด็นการวิเคราะห์
ค่าคะแนนที่ได้ รวม
๑ ๒ ๓
๑.ชื่อโครงการ
๑.๑ ความถูกต้อง ชัดเจน
/
๑.๒ สอดคล้องกับกิจกรรม
/
๑.๓ อ่านเข้าใจง่าย เร้าใจ
/
๒. แผนงาน
ถูกต้องตามหลักการจัดสรรงบประมาณ
/
๓. หลั ก การและ ๓.๑ แสดงความเป็ นมา
/
เหตุผล
๓.๒ มีขอ้ มูล ทฤษฎี สนับสนุน
/
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
/
๔. วัตถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิง่ ที่ต้องการให้เกิดหลังดาเนินโครงการ
/
๔.๒ มีความเป็ นไปได้
/
๔.๓ สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทา
/
๕. เป้ าหมาย
๕.๑ แสดงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
/
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะดาเนินงาน
/
๕.๓ ระบุจานวนหรือวันเวลาสถานที่ท่จี ะดาเนินการ
/
๖. กิ จ กรรมและ ๖.๑ ลาดับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
/
ดาเนินงาน
๖.๒ กิจกรรมระบุวนั เวลาที่ดาเนินการ
/
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบั ผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
/
๗ . ร า ย ล ะ เ อี ย ด ๗.๑ การเขียนงบประมาณคานึงถึงความประหยัด
/
ก า ร ใ ช้ ๗.๒ งบประมาณที่ ค านวณถู ก ต้ อ งตามระ เบี ย บ
/
งบประมาณ
กระทรวงการคลัง
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ
/
๘.การประเมินผล ๘.๑ ตัวชี้วดั สามารถวัดได้
/
๘.๒ บอกวิธกี ารที่จะประเมิน
/
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
/
๙.ผลที่ค าดว่ า จะ ๙.๑ บอกผลที่ได้รบั ว่าจะได้รบั หลังสิ้นสุดโครงการ
/
ได้รบั
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบั บอกเป็ นผลลัพธ์( outcomes)
/
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบั สูงกว่าวัตถุประสงค์
/
รวม/เฉลี่ย
๑๒ ๕๗ ๖๙
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ดี
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน เป็ นโครงการที่พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๕๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ต้องปรับปรุง

โครงการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2564

โครงการ ตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจาปี ๒๕๖๔

กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ
ที่

1

โครงการ

กิจกรรม

โครงการ
1)กีฬาสีภายใน
ส่งเสริมพัฒนา
สุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิต
สังคม
๒)แข่งขันฟุต
ซอลสภาทีป
กรคัพ ครัง้ ที่ 1

สอดคล้องกล
ยุทธ์,
เป้ าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที่

รายละเอียด
กิจกรรม

นโยบายที่ 2 กล 1)กีฬาสีภายใน
ยุทธ์ท่ี 1
มาตรฐาน 1 ข้อที่
1.2.4
๒)แข่งขันฟุตซอล
สภาทีปกรคัพ ครัง้
ที่ 1

2)ส่งเสริมความ
เป็ นเลิศด้านกีฬา

2)ส่งเสริมความ
เป็ นเลิศด้านกีฬา

๔)สุขภาพจิต
กาย ใจ ดี

๔)สุขภาพจิต กาย
ใจ ดี

๕)บริการสุขภาพ
และตรวจสุขภาพ

๕)บริการสุขภาพ
และตรวจสุขภาพ

ผู้รบั ผิดชอบ ระยะเวลา

เงินงบประมาณ
เสนอ

อุดหนุน

๘๑,๔๖๐

อ. สาลีรตั น์
อ. สุวยั ดา
อ. อรวรรณ
อ. ภาณุวฒ
ั น์
อ.ณัฐภัทร
อ.ธิรพงษ์
อ.รพีพรรณ

1๖ พ.ค. –
๓๑ ก.ค. 6๔

๘๑,๔๖๐

ม.ค.๖๔

๑๖,๐๐๐

อ. สาลีรตั น์
อ. สุวยั ดา
อ. อรวรรณ
อ. ภาณุวฒ
ั น์
อ.ณัฐภัทร
อ. สาลีรตั น์
อ.ณฐนน

1 ต.ค. 6๓
3๐ ก.ย. 6๔

๕๐,๐๐๐

1๐ ม.ค.6๔ ๑๐ เม.ย.๖๔

5๖,๐๐๐

1 ต.ค. 6๓๓0 ก.ย. 6๔

๕00

อ.สาลีรตั น์
อ.สุวยั ดา
อ.อรวรรณ

เรียนฟรี/
พัฒนา
ผู้เรียน

บ.ก.
ศ.

๑๐,๐๐ ๖,๐๐
๐
๐
(รดศ)
๕๐,๐๐๐

5๖,๐๐๐
๕00

เทศบา สวัสดิก นอกงบ
ล
าร

ที่

2

โครงการ

โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน

กิจกรรม

1) จัดการเรียน
การสอน

๒.มอบ
ประกาศนียบัตร

๓. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน ONET
๔. เสริมสร้างสื่อ
และเทคโนโลยี
๕. ๔ ต. (ติว เติม
เต็ม ต่อ)

สอดคล้องกล
ยุทธ์,
เป้ าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที่

รายละเอียด
กิจกรรม

นโยบายที่ 2 กล 1.1)จัดการเรียน
ยุทธ์ท่ี 1
การสอน
มาตรฐาน 1 ข้อที่
1.1.5
๒.๑ มอบ
ประกาศนียบัตร
นักเรียน ม.๓ และ
ม.๖
๓.๑ ติ O-NET ม.
๓ และ ม.๖

๔.๑จัดหาสื่อและ
เทคโนโลยีห้อง
โครงการพิเศษ
๕.๑ จัดกิจกรรมติว
เติม เต็ม ต่อ ห้อง
โครงการพิเศษ

ผู้รบั ผิดชอบ ระยะเวลา

เงินงบประมาณ
เรียนฟรี/
พัฒนา
ผู้เรียน

เสนอ

อุดหนุน

๑ ต.ค. 6๓ –
3๐ ก.ย. 6๔

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

อ.ศรีสุวรรณ
อ.ปาลินี

มี.ค. ๖๔

๓๖,๐๐๐

๓๖,๐๐๐

อ.จงรักษ์
อ.เจนณรงค์

๑ ต.ค. ๖๓ –
๓๐ ก.ย. ๖๔

๑๔๘,๕๘๐

๑๔๘,๕๘๐

อ.พัชริณี
อ.ปัทมา
อ.กุลธิดา
อ.จตุพร
อ.เจนณรงค์

๑. พ.ย.๖๓ –
๓๐ ก.ย. ๖๔

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,
๐๐๐

๑ ต.ค. ๖๓ –
๓๐ ก.ย. ๖๔

๑๕๗,๕๙๐

๑๕๗,
๕๙๐

อ.ภาณุวฒ
ั น์
อ.ณัฐภัทร
อ.พิมพ์ใจ
อ.ภมร

บ.ก.
ศ.

เทศบา สวัสดิก นอกงบ
ล
าร

ที่

โครงการ

กิจกรรม

5.5 โอลิมปิ ก
วิชาการ

๓

โครงการพัฒนา ๑. เดินหน้าและ
อ่านออก เขียน พัฒนาการอ่าน
ได้ คิดเลขเป็ น ออกเขียนได้

๒. ส่งเสริมรัก
การอ่าน
๓. คิดเลขเป็ น
(Rithemetics)

สอดคล้องกล
ยุทธ์,
เป้ าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที่

รายละเอียด
กิจกรรม

6.1 ค่าสมัคร
สอบโอลิมปิ ก
วิชาการ
และจัด
กิจกรรมติว
นโยบายที่ ๒ กล ๑.๑จัด
ยุทธ์ท่ี ๑
กิจกรรม
มาตรฐาน ๑ ข้อที่ พัฒนาทักษะ
๑.๑.๑
ด้านการอ่าน
และการเขียน
๒.๑ จัด
กิจกรรม
ห้องสมุด
๓.๑ จัด
กิจกรรมคิด
เลขเป็ น

ผู้รบั ผิดชอบ

ระยะเวลา

เงินงบประมาณ
เสนอ

อุดหนุน

อ.พัชริณี

๑ ต.ค. ๖๓ –
๓๐ ก.ย. ๖๔

๒๐,๐๐๐

อ.จาเรียง
อ.จิราภรณ์
อ.ณัฐชยา

๑ ต.ค. ๖๓
๓๐ ก.ย. ๖๔

๓๐,๐๐๐

อ.ยุพาพร
อ.อารีย์รตั น์

๑ ต.ค. ๖๓
๓๐ ก.ย. ๖๔
๑ ต.ค. ๖๓
๓๐ ก.ย. ๖๔

๓๐,๐๐๐

อ.เดชศรี
อ.ชมพิชาน์

พ.ค. ๖๔ –
ส.ค. ๖๔

๑๑,๐๐๐

๑๑,๐๐๐

อ.พัชริณี
อ.นวียา
อ.อังคณา

๑๐-๒๐ ส.ค.
๖๔

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

อ.อารมย์
อ.นิชาภา

20,000

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

(Rithemetics)

๔. โครงการพัฒนา ๑.โครงงาน
ผู้เรียนสู่ความ วิทยาศาสตร์
เป็ นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ๒.สัปดาห์
วิทยาศาสตร์

นโยบายที่ ๒ กล
ยุทธ์ท่ี ๑
มาตรฐาน ๑ ข้อที่
๑.๑.๒

๑.๑ จัด
กิจกรรมสอง
โครงงาน
วิทยาศาสตร์
๒.๑ จัด
กิจกรรม
สัปดาห์
วิทยาศาสตร์

เรียนฟรี

บ.ก.ศ./
โครงการ
พิเศษ

เทศบา
ล

สวัส
ดิ
การ

นอก
งบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม

สอดคล้องกล
ยุทธ์,
เป้ าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที่

๓. ค่าย
อิเล็กทรอนิกส์รุ่น
เยาว์ชนทีป
ราษฎร์พทิ ยา
๔.มือโปร
science shor

5.ค่าย
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ม.
ต้น

5.ค่าย
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ม.
ปลาย
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โครงการ
1) พัฒนาการ
จัดการเรียน
จัดการเรียน IS
การสอน IS ใน

นโยบายที่ 2 กล
ยุทธ์ 3มาตรฐาน
1 ข้อที่ 1.2.3

รายละเอียด
กิจกรรม

๓.๑ จัด
กิจกรรมค่าย
อิเล็กทรอนิก
ส์
๔.๑ จัด
กิจกรรม
science
show
5.1 จัดค่าย
วิทยาสตร์
และ
คณิตศาสตร์
ห้องโครงการ
พิเศษ ม.ต้น
5.1 จัดค่าย
วิทยาสตร์
และ
คณิตศาสตร์
ห้องโครงการ
พิเศษ ม.
ปลาย
1)จัดการ
เรียนการสอน
IS และ
นาเสนอ IS

ผู้รบั ผิดชอบ

ระยะเวลา

เงินงบประมาณ
เสนอ

อุดหนุน

เรียนฟรี

บ.ก.ศ./
โครงการ
พิเศษ

อ.สุรศักดิ ์
อ.ภราดร
อ.อิสรเกษม

ม.ค.๖๔

๓๓,๗๐๐

๓๓,๗๐๐

อ.ชนกพร
อ.จันธิรตั น์

๑๓ ก.ย. ๖๔

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

อ.จตุพร
อ.กุลธิดา

1-๓๑
ม.ค. 6๔

๒๗๒,๔๐๐

๒๗๒,๔๐
๐

อ.พัชริณี
อ.เจนณรงค์

1-๓๑
ม.ค. 6๔

๒๖๙,๖๒๐

๒๖๙,๖๒
๐

อ.จงรักษ์
อ.ยุพาพร

1๕ - ๓0
มี.ค. 6๔

๓๗,๐๐๐

๓๗,๐๐๐

เทศบา
ล

สวัส
ดิ
การ

นอก
งบ

ที่

6.

โครงการ

กิจกรรม

โรงเรียน
มาตรฐานสากล
โครงการ
1. ตามรอยเส้น
ส่งเสริมความ ประวัติศาสตร์
ภูมใจใน
ท้องถิ่นและ
ความเป็ นไทย
2. ธรรมศึกษา
3. ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านศิลปะ
4. ค่ายพัฒนา
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านศิลปะ
5. ส่งเสริม
ความสามารถ
พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนดนตรี
สากล โย

สอดคล้องกล
ยุทธ์,
เป้ าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที่

รายละเอียด
กิจกรรม

นโยบายที่ 2
กลยุทธ์ 1
มาตรฐาน 1
ข้อที่ 1.2.2

1.1 จัด
กิจกรรมตาม
ร้อยเส้น
ประวัติศาสต
ร์
2.1 สอบ
นักธรรม
3.1 แข่งขัน
ทักษะภายใน
และภายนอก
สถานศึกษา
4.1 จัดการ
เรียนการสอน
จากวิทยากร
ท้องถิ่น
5.1 ส่งเสริม
ความสามาร
ถพัฒนา
ศักยภาพ
นักเรียน
ดนตรีสากล

ผู้รบั ผิดชอบ

ระยะเวลา

เงินงบประมาณ
เสนอ

อุดหนุน

อ.ธีรรัตน์
อ.นิตยาพร

ก.ย. 6๔

๓๑,๘๔๐

อ.ศรีสุวรรณ
อ.อมรทิพย์
อ.จุฑามาศ
อ.พัชรีวรรณ
อ.วีรภัทร

พ.ย.-ธ.ค.6๓

๔๔,๖๑๐

1 ต.ค. 6๓
๓0 ก.ย. 6๔

๗๕,๐๐๐

๗๕,000

1 ต.ค. 6๓
๓๐ ก.ย. 6๔

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,,๐๐๐

1 ต.ค. 6๓
๓๐ ก.ย. 6๔

๑๗๗,๐๐๐

๑๗๗,๐๐๐

อ.พิมพ์พร
อ.วันวิสาข์
อ.อาภาภรณ์
อ.จตุพล
อ.จุฑามาศ
อ.พัชรีวรรณ
อ.วีรภัทร

เรียนฟรี

บ.ก.ศ./
โครงการ
พิเศษ

๓๑,๘๔๐

๔๔,๖๑๐
(รดศ)

เทศบา
ล

สวัส
ดิ
การ

นอก
งบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม

สอดคล้องกล
ยุทธ์,
เป้ าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที่

๖.กิจกรรมราลึก
ครูกลอนสุนทรภู่
เชิดชูคู่ภาษาไทย
7

โครงการ
1) วันคริสต์มาส
ส่งเสริมการ
ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบน
2) วันตรุษจีน
ความแตกต่าง
และหลากหลาย
๓.วันทานาบาตะ

๓)ค่าย
ภาษาอังกฤษ ม.
ต้น

4)ค่าย
ภาษาอังกฤษ ม.
ปลาย

นโยบายที่ 2
กลยุทธ์ 1
มาตรฐาน 1
ข้อที่ 1.2.3

รายละเอียด
กิจกรรม

๖.๑ จัด
กิจกรรมวัน
สุนทรภู่และ
วันภาษาไทย
1.1 จัด
กิจกรรมวัน
คริสต์มาส
2.1จัด
กิจกรรมวัน
ตรุษจีน
๓.๑ จัด
กิจกรรม
วันทานาบา
ตะ
๓.1จัดค่าย
ภาษาอังกฤษ
ม.ต้น ห้อง
โครงการ
พิเศษ
4.1จัดค่าย
ภาษาอังกฤษ
ม.ต้น ห้อง
โครงการ
พิเศษ

ผู้รบั ผิดชอบ

ระยะเวลา

เงินงบประมาณ
เสนอ

อุดหนุน

เรียนฟรี

บ.ก.ศ./
โครงการ
พิเศษ

อ.ยุพาพร
อ.อารีย์รตั น์
อ.อภิชญา

๑๔-๓๐
มิ.ย.๖๔

๒๒,๐๐๐

๒๒,๐๐๐

อ.วิภาวรรณ
อ.มัสรีน่า

25 ธ.ค. 6๓

1๔,๓๘๐

1๔,๓๘๐

อ.ทิฆมั พร
อ.นฤมล

๑๒ ก.พ. 6๔

๓0,000

๑๐,๐๐๐

อ.นฤมล

๗ ก.ค.๖๔

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

อ.ปัทมา
อ.กวินนาฎ

๑๑ ธ.ค. 6๓

๓๖,๓๔๐.๐
๗

๓๖,๓๔๐.
๐๗

อ.ปัทมา
อ.กวินนาฎ

๑๘ ธ.ค. 6๓

๓๖,๑๙๕

๓๖,๑๙๕

๒๐,๐๐๐
(รดศ)

เทศบา
ล

สวัส
ดิ
การ

นอก
งบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม

สอดคล้องกล
ยุทธ์,
เป้ าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที่

๕.วันอาเซียน
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โครงการพัฒนา 1)ลูกเสือ-เนตร
ศักยภาพ
นารี ม.1
ผู้เรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา
2)ลูกเสือ-เนตร
นารี ม.2

3)ลูกเสือ-เนตร
นารี ม.3

4)ผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์

5)อาสาพัฒนา

6)นักศึกษาวิชา
ทหาร

นโยบายที่ 2
กลยุทธ์ 1
มาตรฐาน 3
ข้อที่ 3.1

รายละเอียด
กิจกรรม

๕.1 จัด
กิจกรรมวัน
อาเซียน
1.1จัด
กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตร
นารี ม.1
2.1จัด
กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตร
นารี ม.2
3.1จัด
กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตร
นารี ม.3
4.1 จัด
กิจกรรมผู้
บาเพ็ญ
ประโยชน์
5.1 จัด
กิจกรรมอาสา
พัฒนา
6.1จัด
กิจกรรม

ผู้รบั ผิดชอบ

ระยะเวลา

เงินงบประมาณ
เสนอ

อุดหนุน

เรียนฟรี

อ.ธีรรัตน์
อ.นิตยาพร

ส.ค. 6๔

๑๐,๐๐๐

อ.ศรีสุวรรณ
อ.เอกชัย

๑ ธ.ค.๖๓
๓๐ ม.ค. 6๔

๙๒,๔๑๐

๙๒,๔๑๐

อ.เดชศรี
อ.ภาณุวฒ
ั น์

๑ ธ.ค.๖๓
๓๐ ม.ค. 6๔

๙๓,๐๙๐

๙๓,๐๙๐

อ.เจนณรงค์
อ.จิราพร

๑ ธ.ค.๖๓
๓๐ ม.ค. 6๔

๑๓๙,๐๙๐

๑๓๙,๐๙
๐

อ.เกศวรา
อ.จิราภรณ์

๑ ธ.ค.๖๓
๓๐ ม.ค. 6๔

๘๕,๑๐๐

๘๕,๑๐๐

อ.สัญชัย
อ.วิภาวรรณ

๑ ธ.ค.๖๓
๓๐ ม.ค. 6๔
8-10
ม.ค. 63

๔๖,๔๑๕

๔๖,๔๑๕

๘๖,๖00

๘๖,๖๐๐

อ.วรัญญู
อ.ชกาภัฎ

๑๐,๐๐๐

บ.ก.ศ./
โครงการ
พิเศษ

เทศบา
ล

สวัส
ดิ
การ

นอก
งบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม

7สวนสนามและ
ทบทวนคา
ปฏิญาณ

8)ถวายราชสดุดี
เนื่องในวัช
วชิราวุธ

9)ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้

10)ชุมนุม

11)ลดเวลาเรียน
เพิม่ เวลารู้

12)ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ใน

สอดคล้องกล
ยุทธ์,
เป้ าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที่

รายละเอียด
กิจกรรม

นักศึกษาวิชา
ทหาร
7.1จัด
กิจกรรมสวน
สนามและ
ทบทวนคา
ปฏิญาณ
8.1 จัด
กิจกรรม
ถวายราช
สดุดเี นื่องใน
วัชวชิราวุธ
9.1จัด
กิจกรรมทัศน
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้
10.1จัด
กิจกรรม
ชุมนุม
11.1จัด
กิจกรรมลด
เวลาเรียน
เพิม่ เวลารู้
12.1จัด
กิจกรรมทัศน

ผู้รบั ผิดชอบ

ระยะเวลา

เงินงบประมาณ
เสนอ

อุดหนุน

เรียนฟรี

อ.ยุพาพร
อ.เดชศรี

1 ก.ค. 6๔

๔,๑00

๔,๑๐๐

อ.ปาลินี
อ.ยุพาพร

25 พ.ย.6๓

๔,๑00

๔,๑๐๐

อ.สัญชัย
อ.ปาลินี

8-10
ม.ค. 6๔

๖๐๓,๖๕๐

๖๐๓,๖๕
๐

อ.เกศวรา
อ.กรกมล

๑ ต.ค.๖๓๓๐ ก.ย.๖๔

๒0,000

๒๐,000

อ.กวินนาฎ
อ.อัญวีณ์

๑ ต.ค. ๖๓ ๓๐ ก.ย.๖๔

-

-

อ.จันธิรตั น์
อ.เจนณรงค์

1-๓๑
มี.ค. 6๔

๓๘๙,๑๒๐

บ.ก.ศ./
โครงการ
พิเศษ

๓๘๙,๑๒
๐

เทศบา
ล

สวัส
ดิ
การ

นอก
งบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม

ประเทศ ม.
1,2,4,5

๑๓.Around the
worlds

๑๔.วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทดิ า พัชร
สุธาพิมลลักษณ์
พระราชินี

๑๕.แห่เทียน
พรรษา
๑๖.วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั

สอดคล้องกล
ยุทธ์,
เป้ าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที่

รายละเอียด
กิจกรรม

ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ใน
ประเทศ ม.
1,2,4,5
๑๓.๑ จัด
กิจกรรม
Around the
worlds
๑๔.๑จัด
กิจกรรมวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทดิ า
พัชรสุธาพิมล
ลักษณ์ พระ
ราชินี
๑๕.๑จัด
กิจกรรมแห่
เทียนพรรษา
๑๖.๑จัด
กิจกรรมวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเ

ผู้รบั ผิดชอบ

ระยะเวลา

เงินงบประมาณ
เสนอ

อุดหนุน

เรียนฟรี

อ.ปัทมา
อ.กุลธิดา

๑-๒๘ ก.พ.
๖๔

๒๖๓,๙๔๐

อ.ปาลินี
อ.พรประภา

๓ มิ.ย.๖๔

๕,๕๐๐

๕,๕๐๐

อ.ณัฐกิตติ ์
อ.ปาลินี

๕ ก.ค.๖๔

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

อ.จิตชนก
อ.พรประภา

28 ก.ค.๖๔

๔,๕๐๐

๔,๕๐๐

บ.ก.ศ./
โครงการ
พิเศษ

๒๖๓,๙๔
๐

เทศบา
ล

สวัส
ดิ
การ

นอก
งบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม

สอดคล้องกล
ยุทธ์,
เป้ าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที่

๑๗.วันแม่
แห่งชาติ (๑๒
ส.ค.)
๑๘.วันปิ ย
มหาราช
๑๙.วันพ่อ
แห่งชาติ (๕ ธ.ค.
๖๓)
๒๐.วันปี ใหม่

๒๑. รอบรัว้
มหาวิทยาลัย ๖๓

๒๒. เอกสารสื่อ
และเทคโนโลยี
9

โครงการพัฒนา 1)ปรับปรุง
หลักสูตร
หลักสูตร

นโยบายที่ 2

รายละเอียด
กิจกรรม

ด็จพระ
เจ้าอยู่หวั
๑๗.๑ จัด
กิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ
(๑๒ ส.ค.)
๑๘.๑จัด
กิจกรรมวัน
ปิ ยมหาราช
๑๙.๑จัด
กิจกรรมวัน
พ่อแห่งชาติ
(๕ ธ.ค. ๖๓)
๒๐.๑จัด
กิจกรรมวันปี
ใหม่
๒๑.๑ จัด
กิจกรรมรอบ
รัว้
มหาวิทยาลัย
๒๒.๑ จัดหา
สื่อและ
เทคโนโลยี
1.1 จัด
กิจกรรม

ผู้รบั ผิดชอบ

ระยะเวลา

เงินงบประมาณ
เสนอ

อุดหนุน

เรียนฟรี

อ.ชุติมา
อ.ธัญญารัตน์

๑๒ ส.ค.๖๔

๓,๙๐๐

๓,๙๐๐

อ.ศรีสุวรรณ
อ.นิตยาพร

๒๒ ต.ค.๖๓

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

อ.อมรทิพย์
อ.สัญชัย

๔ ธ.ค.๖๓

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

อ.ธีรรัตน์
อ.ราวีญา

๓๐ ธ.ค.๖๓

๓๒,๐๐๐

๓๒,๐๐๐

อ.กรกมล
อ.จันทร์จริ า
อ.เกศวรา

๑ ธ.ค. ๖๓ –
๓๐ ม.ค.๖๔

๓๐๕,๐๐๐

๓๐๕,๐๐
๐

อ.ปาลินี
อ.สัญชัย

๑.ต.ค.๖๓ ๒๗๔,๐๒๓
.๙๙
๓๐ ก.ย. ๖๔
1 ธ.ค.๖๓ –
๓1 มี.ค. 6๔

๒๗๔,๐๒
๓.๙๙

อ.อารมย์
อ.พัชริณี

บ.ก.ศ./
โครงการ
พิเศษ

เทศบา
ล

สวัส
ดิ
การ

นอก
งบ

ที่

โครงการ

10 โครงการ
ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ในชัน้ เรียน

กิจกรรม

1)นิเทศการสอน

สอดคล้องกล
ยุทธ์,
เป้ าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที่

รายละเอียด
กิจกรรม

กลยุทธ์ 2
มาตรฐาน 2
ข้อที่ 2.3
นโยบายที่ 3
กลยุทธ์ 2
มาตรฐาน 3
ข้อที่ 3.4

ปรับปรุง
หลักสูตรใน
คาบ PLC
1.1 จัดการ
นิเทศการ
จัดการเรียน
การสอน

11 โครงการวิจยั ละ 1)วิจยั ในชัน้ เรียน นโยบายที่ 3
พัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ 4
มาตรฐาน 3
ข้อที่ 3.4
12 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล

1)แข่งขันทักษะ
งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

2)วันวิชาการ
(Open house)

นโยบายที่ 2
กลยุทธ์ 1
มาตรฐาน 3
ข้อที่ 3.5

1.1
ดาเนินการ
จัดทาวิจยั ใน
ชัน้ เรียนและ
Best
1.1 จัดการ
แข่งขันทักษะ
งาน
ศิลปหัตถกรร
มนักเรียน
ระดับเขต
พื้นที่
การศึกษา
2.1กิจกรรม
แสดงผลงาน
วันวิชาการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ระยะเวลา

เงินงบประมาณ
เสนอ

อุดหนุน

อ.อารมย์
อ.พัชริณี

๑ ธ.ค. 6๓
๓๐ ก.ย ๖๔

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

อ.อารมย์
อ.พัชริณี

1 ธ.ค 6๓
๓0 ก.ย. 6๔

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

อ.จงรักษ์
อ.เจนณรงค์

1 ต.ค 6๓
30 ก.ย 6๔

๕00,000

อ.จงรักษ์
อ.จิราภรณ์
อ.จตุพล

๑๙ ก.พ. 6๔

๘2,000

เรียนฟรี

๕00,000

๘2,000

บ.ก.ศ./
โครงการ
พิเศษ

เทศบา
ล

สวัส
ดิ
การ

นอก
งบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม

3)กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ

4)กิจกรรมค่าย
พัฒนา
บุคลิกภาพของ
นักเรียนห้อง
โครงการพิเศษ

๕)วันรพี
๖.ลูกทีปกรต้น
กล้าภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๑
๗.รู้รกั ษ์
ภาษาไทย

สอดคล้องกล
ยุทธ์,
เป้ าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที่

รายละเอียด
กิจกรรม

(Open
house)
3.1จัด
กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนห้อง
โครงการ
พิเศษ
4.1 จัด
กิจกรรมค่าย
พัฒนา
บุคลิกภาพ
ห้องโครงการ

๕.1กิจกรรม
วันรพี
๖.๑จัด
กิจกรรมลูก
ทีปกรต้นกล้า
ภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๑
๗.๑จัด
กิจกรรมรักษ์
ภาษาไทย

ผู้รบั ผิดชอบ

ระยะเวลา

เงินงบประมาณ
เสนอ

อุดหนุน

เรียนฟรี

บ.ก.ศ./
โครงการ
พิเศษ

อ.พิมพ์ใจ
อ.จตุพร
อ.จงรักษ์
อ.พัชริณี

๑-๓๑
มี.ค. 6๔

๑๔๐,๘๐๐

๑๔๐,๘๐
๐

อ.พัชริณี
อ.จงรักษ์
ครูท่ปี รึกษา
ห้องโครงการ
ม.6

๑-๓๑
พ.ค. 6๔

๗๙,๑๔๐

๗๙,๑๔๐

อ.ราวีญา
อ.พรประภา
อ.ธิรพงษ์
อ.อัญชรีย์

ส.ค.๖๔

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

ส.ค.๖๔

๑๕,๑๐๐

๑๕,๑๐๐

อ.ณฐนน
อ.จันทร์นิพา

10 กพ.6410 เม.ย 64

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

เทศบา
ล

สวัส
ดิ
การ

นอก
งบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม

สอดคล้องกล
ยุทธ์,
เป้ าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที่

ส่งเสริม
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์แก่
ผู้เรียน

ส่งเสริม
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์แก่
ผู้เรียน
๘.๑จัด
กิจกรรมค่าย
ส่งเสริมความ
เป็ นเลิศ
ทางด้าน
วิชาชีพ

๘.ค่ายส่งเสริม
ความเป็ นเลิศ
ทางด้านวิชาชีพ

13 โครงการแนะ
แนวเพื่อ
การศึกษา
อาชีพและการ
ดาเนินชีวติ

1.สารสนเทศ

รายละเอียด
กิจกรรม

นโยบายที่ 2
กลยุทธ์ 1
มาตรฐาน 1
ข้อที่ 1.1.6

- จัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์
นักเรียนที่เข้า
ศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา
ปีการศึกษา
2563 เป็นเงิน
- จัดทำ และ
ติดตั้งบอร์ด
สารสนเทศงาน
แนะแนว และ

ผู้รบั ผิดชอบ

ระยะเวลา

เงินงบประมาณ
เสนอ

อ.ปรมาภรณ์
อ.จตุรงค์
อ.อนุ สา
อ.วิราวรรณ
อ.ดวงกมล
อ.นมล
อ.สายฝน
อ.กรกมล
อ.เกศวรา
อ.จันทร์จรี า

อุดหนุน

พ.ค.๖๔ –
๓๐ ก.ย. ๖๔

๑๖๕,๘๐๐

๑๖๕,๘๐๐

1 ธ.ค. 63
- 30 มิ.ย.64

๓๘,๓๐๐

๓๘,๓๐๐

เรียนฟรี

บ.ก.ศ./
โครงการ
พิเศษ

เทศบา
ล

สวัส
ดิ
การ

นอก
งบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม

สอดคล้องกล
ยุทธ์,
เป้ าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที่

รายละเอียด
กิจกรรม

ผู้รบั ผิดชอบ

ระยะเวลา

เงินงบประมาณ
เสนอ

อุดหนุน

เรียนฟรี

บ.ก.ศ./
โครงการ
พิเศษ

เทศบา
ล

สวัส
ดิ

นอก
งบ

การ

อุปกรณ์จัดทำ
บอร์ด
- ค่าย “เตรียม
ความพร้อมก่อน
เข้า
มหาวิทยาลัย”
- จัดอบรมการ
ทำแฟ้มสะสม
ผลงาน เป็นเงิน

2.บริการให้
คาปรึกษา(เพื่อน
ที่ปรึกษา YC)
3.จัดวางตัว
บุคคล

นโยบายที่ 2
กลยุทธ์ 1
มาตรฐาน 1
ข้อที่ 1.1.6
นโยบายที่ 2
กลยุทธ์ 1
มาตรฐาน 1
ข้อที่ 1.1.6

1.จัดโครงการ อ.กรกมล
ค่ายเพื่อนที่ อ.จันทร์จรี า
ปรึกษา (YC) อ.เกศวรา

8-9 ก.ค. 64

๕0,000

- ดาเนินการ
เกี่ยวกับการ
มอบ
ทุนการศึกษา
ทัง้ จากภายใน
และภายนอก
ทท
-ดาเนินการ
กองทุน กยศ.
-ดาเนินการ
เกี่ยวกับ ทุน
ปัจจัยพื้นฐาน

1 ต.ค. 63
- 30 ก.ย.64

๑,๑๕๕,๐๐
๐

๕0,000

๑,๑
๕๕,
๐๐
๐

ที่

โครงการ

กิจกรรม

สอดคล้องกล
ยุทธ์,
เป้ าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที่

รายละเอียด
กิจกรรม

ผู้รบั ผิดชอบ

ระยะเวลา

เงินงบประมาณ
เสนอ

ได้รบั การ
จัดสรรเป็นเงิน
๑,๑๕๕,๐๐๐
บาท
-ดาเนินการ
เกี่ยวกับ ทุน
ปัจจัยพื้นฐาน
(ยากจนพิเศษ)
-ดาเนินการ
ประสานงาน
จากหน่วยงาน
ภายในและ
หน่วยงาน
ภายนอกเพื่อ
จัดหานักเรียน
เข้าทางานเพื่อ
หารายได้
ระหว่างเรียน
ในสถาน
ประกอบการ
ต่างๆ

4.กิจกรรม
ติดตามผลทาง
การศึกษา

1.ติดตามผล
ของนักเรียน
ม.3 และ ม.6

อ.เกศวรา
อ.กรกมล
อ.จันทร์จรี า

1 ต.ค. 63
- 30 มิ.ย.64

-

อุดหนุน

เรียนฟรี

บ.ก.ศ./
โครงการ
พิเศษ

เทศบา
ล

สวัส
ดิ
การ

นอก
งบ

ที่

โครงการ

กิจกรรม

สอดคล้องกล
ยุทธ์,
เป้ าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที่

5.กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียน
ใหม่

รายละเอียด
กิจกรรม

1.
ประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร
6.2รับสมัคร
นักเรียน ม.1,ม.
4
2.จัดทาป้ายไว
นิล
ประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียน
3.ค่าดาเนินการ
กิจกรรมรับ
นักเรียน

รวม

ผู้รบั ผิดชอบ

ระยะเวลา

เงินงบประมาณ
เสนอ

อ.อัญชรีย์
อ.เกศวรา
อ.จันทร์จริ า
อ.กรกมล
อ.จตุพล
อ.อิศรเกษม

ม.ค.-มิ.ย. 64

อุดหนุน

39,525

๔,๒๐๐

๘,๙๓๑,๙๕
๙.๐๖

๑,๓๘๗,๔๐๐

เรียนฟรี

บ.ก.ศ./
โครงการ
พิเศษ

เทศบา
ล

สวัส
ดิ

นอก
งบ

การ

๓๕,๓๒๕
(รดศ)

๒,๔๓๘,
๔๗๘.๙๙

1,
๘๔๕,๑๔๕.
๐๗
(โครงการ
พิเศษ)
๑๐๕,๙๓๕
(รดศ)

๑,๑
๕๕,
๐๐
๐

ชื่อโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองนโยบาย สพฐ.
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั ่นคง
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
 นโยบายที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ .........๑........เป้ าประสงค์ที่....๓......มาตรฐานที่...๑..ข้อที่..๑.๒.๔.....
ผลการปฏิ บตั ิ ตามโครงการนี้ ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1.2.4 สุขภาวะท่างรางกาย และจิตสังคม
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ นางสาวสาลีรตั น์ ทองขาว, นางสาวสุวยั ดา ง๊ะสมัน,
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ,์ นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์

1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของรัฐ บาลที่ต้องการให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกาลัง กาย เล่นกีฬา และร่วมถึงกิจ กรรม
นั น ทนาการเป็ น ประจ า เพื่อ พัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต โดยก าหนดเป้ า หมายและกรอบแนวทางการด าเนิ น งานจ าแนกตาม
กลุ่มเป้ าหมาย สามารถจัด กิจกรรมภายในโรงเรียน และสามารถนาความรู้ ด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน ในปัจจุบนั หลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนให้ มีการ
คิดเป็ น ทาเป็ น อีกทัง้ การวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มสี ุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มี
นิสัยรักการออกกาลัง กาย เพื่อให้เกิด การพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้
แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทางานร่วมกันเป็ นหมู่คณะสี ในฐานะที่โรงเรียนเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความรู้ และ
วิธที ่จี ะทาให้ผู้เรียนที่เป็ นกาลังสาคัญของชาติในอนาคต ได้มกี ารออกกาลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยา
เสพติด ซึ่งเป็ น วิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬาภายในของโรงเรียนโดยคานึงถึง
ความพอเพียงในการจัดกิจกรรม
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้เห็นความสาคัญในการส่งเสริมการออก
กาลังกายในรูปแบบต่าง ๆ ให้มคี วามหลากหลายจัดหาและพัฒนาโครงสร้า งพื้นฐานด้านการกีฬาให้ เป็ นกิจกรรมที่นักเรียนทัง้
โรงเรียนได้แสดงออกในส่วนที่ตนเองมีหน้าที่รบั ผิด ชอบอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพทางการ
เรียนการศึกษาให้เกิด การพัฒนาอย่า งเป็ นระบบทาให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ และสมามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างสมบู ร ณ์
แบบ

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาโดยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจึงจัดทาโครงการ/พัฒนาศักยภาพกิจกรรมกีฬาพื้นฐานสู่
ความเป็ น เลิศขึ้น เพื่อทาหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุ น การฝึ กกีฬาและเล่นกีฬาขัน้ พื้นฐาน และกีฬาพื้นบ้าน ในกลุ่มนักเรียนและ
เยาวชน เพื่อน าไปสู่การแข่งขัน เพื่อความเป็ น เลิศพร้อมทัง้ เป็ นกิจกรรมที่นักเรียนทัง้ โรงเรียนได้แสดงออกในส่วนที่ตนเองมี
หน้าที่รบั ผิดชอบอย่า งถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตัวเอง เกิดความรัก สามัคคี
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่า งมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนรักษาสุขภาพกายอย่า งเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ได้อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่นื ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่นื
3. เป้ าหมาย
๓.๑ เชิ งปริ มาณ
๓.๑.๑.นักเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยาเข้าร่วมกิจกรรม
๓.๒ ด้านคุณภาพ
๓.๑.๒. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ร้อยละ ๙0

4. วิธีดาเนิ นการ
ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

1. วางแผน
(STP)

1.ประชุมผู้ท่เี กี่ยวข้อง
2.จัดทาโครงการ
3.แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ผู้รบั ผิดชอบกิจกรรม
4.เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมตั ิ
5.ดาเนินงานจัดโครงการ
6.สรุปผลกิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รบั ผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี ) ทรัพยากร
(บุคคล/กลุ่มงาน)
1ต.ค.256๓
1.นางสาวสาลีรตั น์ ทองขาว
2.นางสาวสุวยั ดา ง๊ะสมัน
3๐ ก.ย.2564
3.นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ ์
4.นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์

2. ดาเนินการ กิจกรรมที่ ๑ กีฬาสีภายใน 1๖พ.ค.2564
(SIP)
1.ประชุมผู้ท่เี กี่ยวข้อง
31 ก.ค.2564
2.แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

81,460

1.นางสาวสาลีรตั น์ ทองขาว
2.นางสาวสุวยั ดา ง๊ะสมัน
3.นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ ์
4.นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์

ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

ระยะเวลา งบประมาณ/
(วัน/เดือน/ปี ) ทรัพยากร

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

3.ดาเนินงานจัดกิจกรรม
4.สรุปผลกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๒ แข่งขันฟุต
ซอล สภาทีปกรคัพ ครัง้ ที่
1
1.ประชุมผู้ท่เี กี่ยวข้อง
2.แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3.ดาเนินงานจัดกิจกรรม
4.สรุปผลกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมความ
เป็ นเลิศด้านกีฬา
1.ประชุมผู้ท่เี กี่ยวข้อง
2.แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3.ดาเนินงานจัดกิจกรรม
4.สรุปผลกิจกรรม
กิจกรรมที่ 4 สุข ภาพจิ ต
กาย ใจ ดี
1.ประชุมผู้ท่เี กี่ยวข้อง
2.แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3.ดาเนินงานจัดกิจกรรม
4.สรุปผลกิจกรรม
กิจกรรมที่ 5 บริการ
สุขภาพและตรวจสุขภาพ
- ชั ่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
- ให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งการรั ก ษา
สุ ข ภ า พ ใ น ช่ อ ง ป า ก ข อ ง
นักเรียน
- การตรวจสอบคราบหิน ปู น
จากโรงพยาบาล

ม.ค. 2564

16,000

1.นายธีรพงษ์ คงด้วง
2.นางสาวรพีพรรณ จันทร์คง

1 ต.ค.256๓
3๐ ก.ย.2564

50,000

1.นางสาวสาลีรตั น์ ทองขาว
2.นางสาวสุวยั ดา ง๊ะสมัน
3.นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ ์
4.นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์

10 ม.ค.2564
1๐เม.ย.2564

56,000

1.นางสาวสาลีรตั น์ ทองขาว
2.นายณฐนน ก๊งหวั ่น

1 ต.ค.256๓
3๐ ก.ย.2564

500

1.นางสาวสาลีรตั น์ ทองขาว
2.นางสาวสุวยั ดา ง๊ะสมัน
3.นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ ์
4.นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์

ขัน้ ตอน

3. ตรวจสอบ
และ
ประเมินผล
(SEP)

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ
- รณรงค์การรักษาสุขภาพ
ฟัน ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑
- ตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจ

4. สรุปและ
- สรุปรูปเล่ม
รายงานผล
(SBP)

ระยะเวลา งบประมาณ/
(วัน/เดือน/ปี ) ทรัพยากร

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

1 ก.ย.2564
3๐ ก.ย.2564

-

1.นางสาวสาลีรตั น์ ทองขาว
2.นางสาวสุวยั ดา ง๊ะสมัน
3.นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ ์
4.นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์

30ก.ย.2564

-

1.นางสาวสาลีรตั น์ ทองขาว
2.นางสาวสุวยั ดา ง๊ะสมัน
3.นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ ์
4.นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์

5. ระยะเวลาดาเนิ นการ
1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 2564
6. สถานที่ดาเนิ นการ
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ตาบลแม่น้า อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330
7. งบประมาณที่ใช้ จานวน 203,960 บาท (สองแสนสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
 เงินอุดหนุนทัวไป
่
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 เงินอื่นๆ ระบุ
รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กีฬาสีภายใน
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
๑. จัดสรรเงิน สนับสนุนให้กบั คณะสี จานวน ๔ สี สีละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณในการดาเนินงานทาสนามกรีฑา
- ซื้อปูนขาว จานวน ๑๐๐ ถุง ถุงละ 60 บาท
- ซื้อทราย จานวน 2 คัน กระบะ กระบะละ ๘๐๐ บาท

งบประมาณ
40,000
7,600

๓.

๔.

ที่
5.

งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัด การแข่งขัน
- กระสุน จานวน ๑๐๐ นัด นัดละ 30 บาท
- อุปกรณ์สาหรับแข่งขัน กีฬาครู
- น้ามันมวย จานวน ๑๒ ขวด ขวดละ ๖๐ บาท
- เคาเตอร์เพน ๑๒๐ กรัม จานวน 24 หลอด หลอดละ ๑๕๐ บาท
- อุปกรณ์ใช้สอยสาหรับเครื่องเสียง 2,๐๐๐ บาท
- งบประมาณในการจัด ทากระถางคบเพลิง 3,๐๐๐ บาท
อาหารและเครื่องดื่ม
- อาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับครูและแขกผู้มเี กียรติ จานวน
๑๕๐ ชุด ชุดละ 35 บาท( ๙๐ x ๒๕ x ๒ )
- น้าดื่ม จานวน ๕๐ ถัง ถังละ ๒๐ บาท
- น้าแข็ง ๔ ลัง ลังละ ๒๐๐ บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
อุปกรณ์อ่นื ๆ
- เต้น จานวน ๖ หลัง หลังละ ๑,๐๐๐ บาท(๖ x ๑,๐๐๐ x ๒)
- ป้ ายไวนิล ป้ ายกระถางคบเพลิง ขนาด ๑๒ x ๒ เมตร ราคา
๒,8๐๐ บาท
-ป้ ายเดินเดินขบวนพาเหรด ขนาด๑.๒ x ๓ เมตร ราคา ๗๒๐
บาท
-ป้ ายกองอานวยการ ขนาด ๑ x ๒ เมตร ราคา ๔๐๐ บาท
- กระดาษทาเกียรติบตั ร จานวน ๘ รีม รีมละ ๑๔๐ บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

12,320

4,500

งบประมาณ
17,040

๘๑,๔๖๐

กิจกรรมที่ ๒ แข่งขันฟุตซอล สภาทีปกรคัพ ครัง้ ที่ 1
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
5.
6.

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าป้ ายไวนิลกิจกรรม ขนาด 1x3 เมตร ราคาเมตรละ 200 บาท
จานวน 1 แผ่น เป็ นเงิน 600 บาท
เงินรางวัลสาหรับมอบนักกีฬา (1-3) ม.ต้น 3,000 บาท
เงินรางวัลสาหรับมอบนักกีฬา (1-3) ม.ปลาย 3,000 บาท
ค่าน้าดื่มและเครื่องดื่มชูกาลัง ขวดละ 10 บาท จานวน 50 ขวด
เป็ นเงิน 500 บาท
ค่าผ้าเย็นจานวน 2 แพ็ค แพ็คละ 200 บาท เป็ นเงิน 400 บาท
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ จานวน 2 ถ้วย ถ้วยละ 1,500 บาท เป็ นเงิน
3,000 บาท

งบประมาณ
600
3,000
3,000
500
400
3,000

7.

ค่าอุปกรณ์อ่นื ๆ
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

5,500
16,000

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมความเป็ นเลิศด้านกีฬา
ที่
๑.
๒.
๓.

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จัดสรรเงิน สนับสนุนให้กบั โครงการกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
ทุนการศึกษานักเรียนในโครงการ จานวน 20 ทุน
ค่าจ้างวิทยากร
จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพ
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
20,000
10,000
20,000
5๐,๐๐๐

กิจกรรมที่ 4 สุขภาพจิต กาย ใจ ดี
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ป้ ายไวนิล โครงการ 1,500 บาท
เกียรติบตั รพร้อมปริ้น 1,500 บาท จานวน 70 คน
ของขวัญ รางวัล 2,000 บาท
ค่าชุดเครื่องแต่งกายแสดง 18 ชุด 18*2,000= 36,000 บาท
ค่าเครื่องสาอาง 5,000 บาท
ค่าวิทยากร 10,000 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
1,500
1,500
2,000
36,000
5,000
10,000
56,000

กิจกรรมที่ 5 บริการสุขภาพและตรวจสุขภาพ
ที่
1

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
- ค่าเอกสาร
- ชั ่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
- ให้ความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพในช่องปากของนักเรียน
- การตรวจสอบคราบหินปูนจากโรงพยาบาล

งบประมาณ
500

- รณรงค์การรักษาสุขภาพฟัน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

500

8. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนรักษาสุขภาพ แบบสอบถาม
กายอย่า งเหมาะสม ในแต่ละช่วง
วัย
ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนรักษา
แบบสอบถาม
สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย
ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่นื แบบสอบถาม
ได้อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่นื ไม่
มีความขัดแย้งกับผู้อ่นื

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินแบบสอบถาม

แบบประเมินแบบสอบถาม

แบบประเมินแบบสอบถาม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
9.1 ผู้เรียนรักษาสุขภาพกายอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย
9.2 ผู้เรียนรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
๙.๓ ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ได้อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่นื ไม่มคี วามขัดแย้งกับผู้อ่นื

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสาลีรตั น์
ทองขาว)
ตาแหน่ง หัวกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายจงรักษ์ บารุงวงศ์)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายบรรจง ภูวเศษรฐาวร)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ผู้อนุมตั โิ ครงการ
(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา

ตารางวิเคราะห์โครงการ ส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ให้นาโครงการที่เขียนเสร็จแล้วมาวิเคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง
คะแนน ๑ หมายถึง น้อย หรือ ไม่มี ๒ หมายถึง ปานกลาง และ ๓ หมายถึง มาก
ประเด็นโครงการ
ประเด็นการวิเคราะห์
ค่าคะแนนที่ได้ รวม
๑ ๒ ๓
๑.ชื่อโครงการ
๑.๑ ความถูกต้อง ชัดเจน
✓
๑.๒ สอดคล้องกับกิจกรรม
๑.๓ อ่านเข้าใจง่าย เร้าใจ

ประเด็นโครงการ
๒. แผนงาน
๓. หลักการและ
เหตุผล

ประเด็นการวิเคราะห์

ถูกต้องตามหลักการจัดสรรงบประมาณ
๓.๑ แสดงความเป็ นมา
๓.๒ มีข้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
๔. วัตถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกิดหลังดาเนินโครงการ
๔.๒ มีความเป็ นไปได้
๔.๓ สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทา
๕. เป้ าหมาย
๕.๑ แสดงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะดาเนินงาน
๕.๓ ระบุจานวนหรือวันเวลาสถานที่ท่จี ะดาเนินการ
๖. กิจกรรมและ ๖.๑ ลาดับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ดาเนินงาน
๖.๒ กิจกรรมระบุวนั เวลาที่ดาเนินการ
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบั ผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
๗.รายละเอียด
๗.๑ การเขียนงบประมาณคานึงถึงความประหยัด
การใช้
๗.๒ งบประมาณที่คานวณถูกต้องตามระเบียบ
งบประมาณ
กระทรวงการคลัง
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ
๘.การประเมินผล ๘.๑ ตัวชี้วดั สามารถวัดได้
๘.๒ บอกวิธกี ารที่จะประเมิน
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
๙.ผลที่คาดว่าจะ ๙.๑ บอกผลที่ได้รบั ว่า จะได้รบั หลังสิ้นสุดโครงการ
ได้รบั
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบั บอกเป็ นผลลัพธ์( outcomes)
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบั สูงกว่าวัตถุประสงค์
รวม/เฉลี่ย
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ดี
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน เป็ นโครงการที่พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๕๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนนที่ได้
๑ ๒ ๓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

รวม

ชื่อโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนตามหลักสูตร
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองนโยบาย สพฐ.
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั ่นคง
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล่าทางการศึกษา
 นโยบายที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ .........๑........เป้ าประสงค์ที่.....๒.....มาตรฐานที่...๑,๓..ข้อที่..๑.๑.๕,๓.๑.....
ผลการปฏิ บตั ิ ตามโครงการนี้ ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ข้อที่ ๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัด การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง นางสาวภมร สุขศรีแก้ว

1. หลักการและเหตุผล
การยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเป็ น ภารกิจสาคัญของสถานศึก ษา กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ซี่งคุณภาพการศึกษาเป็ นเป้ าหมายสาคัญของการจัด การศึกษา โรงเรียนจะประสบความสาเร็จตาม
เป้ าประสงค์หรือไม่ ขึ้นอยู่กบั การจัดการเรียนการสอนเป็ นสาคัญ โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย โดยใช้ส่อื
อุปกรณ์ เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โดยเน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลแก่ผู้เรียนสูงสุด และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนที่ส่งผลให้การทดสอบการศึกษาระดับชาติขนั ้ พื้นฐาน( ONET) สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 และชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาจึงได้ทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามหลัก สูตร โดยดาเนินการ 2 กิจกรรม
ไว้เป็ นแนวทางการดาเนินงาน เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้ าหมายที่กาหนดไว้
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (o-net) สูงกว่าเป้ าหมายที่กาหนดไว้
3. เป้ าหมาย
3.1 เชิ งปริมาณ
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จานวน 1,๗00 คน

3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙0
4. วิธีดาเนิ นการ
ระยะเวลา งบประมา
ผู้รบั ผิดชอบ
ขัน้ ตอน
กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ
(วัน/เดือน/
ณ/
(บุคคล/กลุ่ม
ปี )
ทรัพยากร
งาน)
๑.
ประชุมผู้เกี่ยวข้องและจัดทาโครงการ/กิจกรรม ๑ต.ค. 63
วางแผน
(STP)
๒.
ครูพมิ พ์ใจ ทอง
กิจกรรมที่ 1 จัด การเรียนการสอน
ดาเนินกา ขัน้ ตอน
เรือง
ร
1 ต.ค. 63
ครูภมร สุขศรี
1. จัดทาแผนการจัด การเรียนรู้
(SIP) 2. จัดทาสื่อการเรียนการสอน
แก้ว
30 ก.ย. 64
3. จัดทาเอกสารการวัดผลและประเมินผล
4. วัดผลและประเมินการเรียน
- ภาคเรียนที่ 1
- ภาคเรียนที่ 2
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ครูจงรักษ์ บารุง
วงศ์
ขัน้ ตอน
1 ต.ค. 63
ครูเจนณรงค์ พัน
1. ดาเนินการติวข้อสอบ O – Net สาหรับ
ทวี
นักเรียนชัน้ ม.3 และ ม.6
30 ก.ย. 64
2. สอบ O – Net ชัน้ ม.3
3. สอบ O – Net ชัน้ ม.6
กิจกรรมที่ 3 มอบประกาศนียบัตร
ครูศรีสุวรรณ บรม
สุข
ขัน้ ตอน
2 มี.ค. 64
ครูปาลินี เพชร
1. จัดทาคาสั ่ง
ทอง
2. ซ้อมพิธีรบั ประกาศนียบัตร
3. พิธรี บั ประกาศนียบัตร
กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างสื่อและเทคโนโลยี
ครูพัชริณี สมผล
ครูปัทมา ใจชื่น
ขัน้ ตอน
1 พ.ย. 63
ครูกุลธิดา ฉิม
1. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีห้องโครงการพิเศษ
คล้าย
30 ก.ย. 64
1 ต.ค. 63
ครูจตุพร เฝือชัย
กิจกรรมที่ 5 ๔ ต. (ติว เติม เต็ม ต่อ)
ขัน้ ตอน

1. จัดกิจกรรมติว เติม เต็ม ต่อ ห้องโครงการ
พิเศษ
กิจกรรมที่ 6 โอลิมปิ กวิชาการ
ขัน้ ตอน
1. สมัครสอบโอลิมปิ กวิชาการ
2. จัดกิจกรรมติว
ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

30 ก.ย. 64

1 ต.ค. 63
30 ก.ย. 64
ระยะเวลา
(วัน/เดือน/
ปี )

ครูเจนณรงค์ พัน
ทวี
ครูพัชริณี สมผล

งบประมา
ณ/
ทรัพยากร

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่ม
งาน)

๓.
ตามแต่ละกิจกรรมที่ดาเนินการ
ตรวจสอบ
และ
ประเมินผ
ล(SEP)
๔,สรุป
ตามแต่ละกิจกรรมที่ดาเนินการ
และ
รายงาน
ผล
(SBP
)
5. ระยะเวลาดาเนิ นการ
1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64
6. สถานที่ดาเนิ นการ
โรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา
7. งบประมาณที่ใช้ จานวน 572,170 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
 เงินอุดหนุนทัวไป
่
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 เงินอื่นๆ ระบุ ...............................................................................................................................
รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ 1 จัด การเรียนการสอน
ที่

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

1
2
3
4

ค่า ปพ.1 ม.ต้น 10 เล่ม ม.ปลาย 5 เล่ม
ค่า ปพ.2 ม.ต้น 600 แผ่น ม.ปลาย 400 แผ่น
ค่า ปพ.3 ม.ต้น 600 แผ่น ม.ปลาย 400 แผ่น
ค่าโปรแกรม ZipGrade
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

2,000
2,000
5,000
1,000
10,000

กิจกรรมที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
1 จัดกิจกรรมการติว O – Net กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.1 สังคมศึกษา
1.2 ภาษาไทย
1.3 คณิตศาสตร์
1.4 ภาษาต่างประเทศ
1.5 วิทยาศาสตร์
2 ค่ารถโดยสารประจาทาง รับส่งนักเรียน (ไป-กลับ) จากโรงเรียน ถึง
เทศบาลเกาะสมุย
3 คู่มอื ติว O-Net ระดับชัน้
ม.3 จานวน 312 คน มี 4 วิชา เล่มละ 100 บาท เป็ นเงิน
124,800 บาท
ม.6 จานวน 195 คน มี 5 วิชา เล่มละ 100 บาท เป็ นเงิน 97,500
บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
5,000
10,000
10,000
10,000
10,000
50,000
43,580

148,580

กิจกรรมที่ 3 มอบประกาศนียบัตร
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
1 ค่าปกประกาศนียบัตร ปกละ 60 บาท จานวน 500 ปก
2 ค่าวัสดุและดอกไม้ในการตกแต่งเวที
3 ค่าไวนิล ขนาด 2 × 4
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
30,000
4,000
2,000
36,00

กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างสื่อและเทคโนโลยี
ที่
1
2
3
4
5

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าหนังสือเสริมติวรายวิชาภาษาไทย
ค่าหนังสือเสริมติวรายวิชาสังคม
ค่าหนังสือเสริมติวรายวิชาวิทยาศาสตร์
ค่าหนังสือเสริมติวรายวิชาภาษาต่างประเทศ
ค่าหนังสือเสริมติวรายวิชาคณิตศาสตร์
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
30,000
30,000
70,000
30,000
40,000
200,000

กิจกรรมที่ 5 ๔ ต. (ติว เติม เต็ม ต่อ)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าอาหารนักเรียนจานวน 6 มื้อ มื้อละ 60 บาท จานวน 197 คน
ค่าอาหารว่างนักเรียนจานวน 6 มื้อ มื้อละ 25 บาท จานวน 197 คน
ค่าอาหารครูจานวน 6 มื้อ มื้อละ 60 บาท จานวน 10 คน
ค่าอาหารว่างครูจานวน 6 มื้อ มื้อละ 25 บาท จานวน 10 คน
ค่าจ้างวิทยากร 2 คน จานวน 6 วัน วันละ 3,600 บาท
ค่าเดินทางวิทยากร 2 คน คนละ 500 บาท (ไป-กลับ) 3 ครัง้
ค่าอาหารและอาหารว่างวิทยากร 2 คน คนละ 85 บาท จานวน 6 มื้อ
ค่าที่พักวิทยากร 1 ห้อง ห้องละ 800 บาท เวลา 6 คืน
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
70,920
29,550
3,600
1,500
43,200
3,000
1,020
4,800
157,590

กิจกรรมที่ 6 โอลิมปิ กวิชาการ
ที่
1
2
3
4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าสมัครสอบโอลิมปิ กวิชาการ จานวน 150 คน คนละ 100 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 5 มื้อ มื้อละ 50 บาท จานวน 10 คน
ค่าอาหารว่าง 10 มื้อ มื้อละ 15 บาท จานวน 10 คน
ค่าเอกสารประกอบการติว
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
15,000
25,000
15,000
2,000
20,000

๘. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ ๖๐ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่า
เป้ าหมายที่กาหนดไว้
ร้อยละ ๖๐ ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (o-net) สูงกว่าเป้ าหมายที่
กาหนดไว้

วิธีการประเมิน
การวัดผลประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
แบบการวัดและ
ประเมินผล

ข้อสอบ

แบบทดสอบ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
2.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน ตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้ าหมายที่กาหนดไว้
2.2 ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (o-net) สูงกว่าเป้ าหมายที่กาหนดไว้

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวภมร สุขศรีแก้ว)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายจงรักษ์ บารุงวงศ์)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายบรรจง ภูวเศษรฐาวร)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ลงชื่อ

ผู้อนุมตั โิ ครงการ
(นางเพียงแข

ชิตจุ้ย)

ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา

ตารางวิเคราะห์โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนตามหลักสูตร
ให้นาโครงการที่เขียนเสร็จแล้วมาวิเคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง
คะแนน ๑ หมายถึง น้อย หรือ ไม่มี ๒ หมายถึง ปานกลาง และ ๓ หมายถึง มาก
ประเด็นโครงการ
ประเด็นการวิเคราะห์
ค่าคะแนนที่ได้ รวม
๑ ๒ ๓
๑.ชื่อโครงการ
๑.๑ ความถูกต้อง ชัดเจน
✓
๑.๒ สอดคล้องกับกิจกรรม
๑.๓ อ่านเข้าใจง่าย เร้าใจ
๒. แผนงาน
ถูกต้องตามหลักการจัดสรรงบประมาณ
✓
๓. หลักการและ ๓.๑ แสดงความเป็ นมา
✓
เหตุผล
๓.๒ มีข้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
๔. วัตถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกิดหลังดาเนินโครงการ
✓
๔.๒ มีความเป็ นไปได้
๔.๓ สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทา
๕. เป้ าหมาย
๕.๑ แสดงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
✓
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะดาเนินงาน
๕.๓ ระบุจานวนหรือวันเวลาสถานที่ท่จี ะดาเนินการ

ประเด็นโครงการ
๖. กิจกรรมและ
ดาเนินงาน

ประเด็นการวิเคราะห์

๖.๑ ลาดับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
๖.๒ กิจกรรมระบุวนั เวลาที่ดาเนินการ
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบั ผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
๗.รายละเอียด
๗.๑ การเขียนงบประมาณคานึงถึงความประหยัด
การใช้
๗.๒ งบประมาณที่คานวณถูกต้องตามระเบียบ
งบประมาณ
กระทรวงการคลัง
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ
๘.การประเมินผล ๘.๑ ตัวชี้วดั สามารถวัดได้
๘.๒ บอกวิธกี ารที่จะประเมิน
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
๙.ผลที่คาดว่าจะ ๙.๑ บอกผลที่ได้รบั ว่า จะได้รบั หลังสิ้นสุดโครงการ
ได้รบั
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบั บอกเป็ นผลลัพธ์( outcomes)
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบั สูงกว่าวัตถุประสงค์
รวม/เฉลี่ย
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ดี
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน เป็ นโครงการที่พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๕๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนนที่ได้
๑ ๒ ๓
✓

✓

✓

✓

✓

รวม

ชื่อโครงการ พัฒนาการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็ น
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองนโยบาย สพฐ.
 นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั ่นคง
 นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 นโยบายที่ ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 นโยบายที่ ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
 นโยบายที่ ๕ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัด การ
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ .........๑........เป้ าประสงค์ที่.....๓.....มาตรฐานที่...๑..ข้อที่..๑.๑.๑.....
ผลการปฏิ บตั ิ ตามโครงการนี้ ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคานวณ
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ นางสาวณัฐชยา พรหมสุภา และนางสาวนิชาภา รัตนถาวร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ปั ญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ไ ด้ นับว่าเป็ นปั ญหาสาคัญอีกอย่างหนึ่งของการจัด การศึกษาของไทย โดยเฉพาะใน
ระดับชัน้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ครูสอนผิดวิถกี ารสอนภาษาไทยคือ ไม่ได้สอนด้วย
แบบ "แจกลูก-สะกดคา-ผันเสียง" ดังที่ครูบาอาจารย์แห่งโบราณวิถีสั ่งสอนกันมา ครูจดั การเรียนการสอนไม่ครบกระบวนทัก ษะ
อีกทัง้ มิได้เขียนคานาฝึกบนกระดานดา ทาให้เด็กๆ ไม่มจี ุดนาสายตา ขาดความจดจ่อจริงจัง ขาดทักษะ ผู้บริหารสถานศึกษาจัด
วางตัว ครู อ นุ บ าลและครู ป.๑ ไม่ เ หมาะบุ ค คล รวมทัง้ มอบหมายแนวทางการจัด การเรีย นการสอนไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ผู้ บ ริห าร
นักวิชาการ และนักการศึกษาผู้กาหนดแผนงานและนโยบายระดับต่างๆ ไม่เข้าใจเหตุแห่งปัญหา มักจัดกิจกรรมโครงการอื่นๆ
ซ้าซ้อน จนกระทังครู
่ ไม่มเี วลาสอนเด็กอย่า งจริงจัง อีกทัง้ ยังไม่สามารถกาหนดแนวทางการจัด การเรียนการสอนที่ถูกต้องแท้ จริง
ได้ หรือเกิด จากความบกพร่องจากตัวของนักเรียนเอง ปั ญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ไ ด้นี้นับว่าเป็ นปัญหาสาคัญที่ควรมีการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน ทัง้ นี้หน่วยงานหรือบุคคลที่มคี วามสาคัญที่สุดในการแก้ปัญหาคือโรงเรียนและครูผู้สอน จาเป็ นต้องบูรณาการ
ด้านการอ่าน และการเขียนไว้ในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ดังนัน้ โรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าวนี้ จึงได้จดั โครงการพัฒนาการ
อ่านออกเขียนได้ คิด เลขเป็ น ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิด คานวณ ใน
ระดับพื้น ฐานและระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภ าพ เพื่อใช้ ในการติด ต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจความสัมพันธ์ท่ดี ตี ่อกันเป็ น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ของตนเอง ประกอบอาชีพ
และเพื่อนาไปใช้ในชีวติ จริงได้

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการสื่อสารสูงกว่าเป้ าหมายที่สถานศึกษากาหนด
๒.๒ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนสูงกว่าเป้ าหมายที่สถานศึกษากาหนด
๒.๓ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด คานวณสูงกว่าเป้ าหมายที่สถานศึกษากาหนด
๒.๔ เพื่อผู้เรียยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณ
๒.๕ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกปลี่ยนความคิดเห็น
๒.๖ เพื่อให้ผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา
๓. เป้ าหมาย
๓.๑ เชิ งปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนจานวน ๑,๗๐๐ คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็ น
๓.๒ เชิ งคุณภาพ
๓.๒.๑ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความพึงพอใจในโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็ น
๔. วิธีดาเนิ นการ
ขัน้ ตอน
๑. วางแผน
(STP)

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

๑. ประชุมผู้ท่เี กี่ยวข้อง
๒. จัดทาโครงการ
๓. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมตั งิ บประมาณ
๔. แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินการและ
คณะกรรมการติดตามผล
๒. ดาเนินการ กิจกรรมที่ดาเนิ นการของ
(SIP)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
กิจกรรมที ่ ๑
(เดินหน้าพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้)
๑. ประชุมผู้ท่เี กี่ยวข้อง
๒. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมตั งิ บประมาณ

ระยะเวลา
งบประมาณ/
(วัน/เดือน/ปี )
ทรัพยากร
๑ ตุลาคม ๖๓
๓๐ กันยายน ๖๔

๑๗-๒๖
กรกฎาคม
๒๕๖๓

๓๐,๐๐๐

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)
-กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
-กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

-นางสาวจิราภรณ์ ทลิ
กรรณ์
-นางจาเรียง ใจกว้าง
-นางสาวณัฐชยา พรหม
สุภา

๓. แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
๔. ดาเนินกิจกรรมตามแผน
๕.
ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี )

-กิจกรรมเดินหน้าพัฒนาการ
อ่านออก เขียนได้
ประเมินและรายงานผลการ
จัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๒
(ส่งเสริมรักการอ่าน)
๑ ตุลาคม ๖๓
๑. ประชุมผู้ท่เี กี่ยวข้อง
๒. เสนอโครงการเพื่อขอ
๓๐ กันยายน ๖๔
อนุมตั งิ บประมาณ
๓. แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
๔. ดาเนินกิจกรรมตามแผน
สรุปผลและรายงานการ
ดาเนินงาน
กิจกรรมที่ดาเนิ นการของ
๑ กรกฎาคม ๖๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิ ตศาสตร์
๓๐ กันยายน ๖๔
กิจกรรมที ่ ๓
กิจกรรมคณิตคิดคานวณ
๑. ประชุมผู้ท่เี กี่ยวข้อง
๒. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมตั งิ บประมาณ
๓. แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
๔. ดาเนินกิจกรรมตามแผน
-กิจกรรมวัน สุนทรภู่
-กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย

งบประมาณ/
ทรัพยากร

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

๓๐,๐๐๐

-นางยุพาพร เกิดขุมทอง
-นางอารีรตั น์ คล้ายอุดม

๑๐,๐๐๐

-นางอารมย์ เทพเกื้อ
-นางสาวนิชาภา รัตน
ถาวร

๕. ประเมินและรายงานผล
การจัดกิจกรรม
๓.ตรวจสอบ
ตามแต่ละกิจกรรมที่
๓๐ กันยายน ๖๔
และประเมินผล ดาเนินการ
(SEP)
๔.สรุปและ
ตามแต่ละกิจกรรมที่
๓๐ กันยายน ๖๔
รายงานผล
ดาเนินการ
(SBP)

-

-

๕. ระยะเวลาดาเนิ นการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๖. สถานที่ดาเนิ นการ
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
๗. งบประมาณที่ใช้ จานวน ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
 เงินอุดหนุนทัวไป
่
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 เงินอื่นๆ ระบุ เงินโครงการพิเศษ
รายละเอียดดังนี้
(กิจกรรมที่ ๑ เดินหน้ าพัฒนาการอ่านออก เขียนได้)
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
๑. ชุดแบบฝึก
๑.๑ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑ จานวน ๔๐๐ ชุด ชุดละ ๑๕ บาท รวม ๖,๐๐๐
บาท
๑.๒ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๒ จานวน ๔๐๐ ชุด ชุดละ ๑๕ บาท รวม ๖,๐๐๐
บาท
๑.๓ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓ จานวน ๓๐๐ ชุด ชุดละ ๑5 บาท รวม ๔,๕๐๐
บาท

งบประมาณ
๒๗,๓๕๐

๑.๔ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๔ จานวน ๒๗๐ ชุด ชุดละ 25 บาท รวม ๔,๐๕๐
บาท
๑.๕ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๕ จานวน ๒๕๐ ชุด ชุดละ 25 บาท รวม ๓,๗๕๐
บาท
๑.๖ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๖ จานวน ๒๓๐ ชุด ชุดละ 25 บาท รวม ๓,๔๕๐
บาท
๒.

สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

๒,๖๕๐
๓๐,๐๐๐

(กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริ มรักการอ่าน)
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
๑. ตลับหมึก EPSON L๒๒๐ จานวน ๒ ชุดๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท
๒. ป้ ายสติ๊กเกอร์เอนกประสงค์ A -๑๒ จานวน ๒๔ แพ็คๆ ละ ๑๐๐
บาท
้วจานวน ย๔๘
ม้วนๆงบประมาณ
ละ ๕๐ บาท
ที๓.่ เทปใสขนาด ๒ นิรายละเอี
ดการใช้
สติ๊กเกอร์ ๑๐ สี จานวนสี
วนๆเล่ละมละ
๕๐๓๐๐
บาทบาท
๑.๔. เลเซอร์
- เอกสารประกอบการสอนจ
านวนละ๖๑๒
เล่มม้ราคา
๕. ลวดเย็
ค ๒๔ กล่อง) แม็กซ์ ๑๐-๑M จานวน ๒ กล่องๆ ละ
เป็ นเงินบ(แพ็
๓,๐๐๐บาท
๓๐๐
บาท
- ค่าเอกสารประกอบการสอนตลอดภาคเรี
ยนเป็น
๖. ลวดยิ
T๓-๑๓MB
๘ กล่๔๐๐
องๆคน
ละ๑๐๐บาท
- ระดับงMAXแม็
ชั้นมัธยมศึกซ์กษาปี
ที่ ๑ นักเรีจยานวน
นจำนวน
คนละ ๑๐
ที่ รายละเอี
งบประมาณ
บาทเป็นเงิยนดการใช้
๔,๐๐๐บาท
๗. -กระดาษ
๘๐กษาปี
แกรมที่ จ๒านวน
รีมๆ ละ
๑๒๐
ระดับชั้นA๔
มัธยมศึ
นักเรีย๑๐
นจำนวน
๔๐๐
คนบาท
คนละ ๑๐
๘. หนั
งสือนอ่เงิานนเพิ
ม่ เติม คู่มอื เตรียมสอบโอเน็ต และคู่มอื เตรียมสอบ
บาทเป็
๔,๐๐๐บาท
เข้
ามหาวิ
ย กษาปีที่ ๓ นักเรียนจำนวน ๓๐๐ คน คนละ ๑๐
- ระดั
บชั้นทมัยาลั
ธยมศึ
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด
บาทเป็นเงิน ๓,๐๐๐บาท
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ นักเรียนจำนวน ๒๗๐ คน คนละ ๑๐
บาทเป็นเงิน ๒,๗๐๐บาท
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนจำนวน ๒๓๐ คน คนละ ๑๐
บาทเป็นเงิน ๒,๓๐๐บาท
๒.

สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
๒,๔๐๐
๒,๔๐๐

(กิจกรรมที่ ๓ คิด
เลขเป็น
(Rithemetics)

๒,๔๐๐
งบประมาณ
๖๐๐
๒๑,๕๐๐
๖๐๐

๘.การประเมินผล

๘๐๐
งบประมาณ
๑,๒๐๐
๑๙,๖๐๐
๓๐,๐๐๐

๘,๕๐๐
๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- จ า น ว น นั ก เ รี ย น ที่ เ ข้ า ร่ ว ม -ลงทะเบียน
โครงการฯ

-แบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

-ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้า -ประเมินความพึงพอใจ
ร่วมโครงการฯ

-แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๙.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการสื่อสารสูงกว่าเป้ าหมายที่สถานศึกษากาหนด
๙.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนสูงกว่าเป้ าหมายที่สถานศึกษากาหนด
๙.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคานวณสูงกว่าเป้ าหมายที่สถานศึกษากาหนด
๙.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
๙.๕ ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกปลี่ยนความคิดเห็น
๙.๖ ผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์)

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนิชาภา รัตนถาวร)

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายจงรักษ์ บารุงวงศ์)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายบรรจง ภูวเศษรฐาวร)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา

ลงชื่อ

ผู้อนุมตั โิ ครงการ
(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา

ตารางวิเคราะห์โครงการ พัฒนาการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็ น
ให้นาโครงการที่เขียนเสร็จแล้วมาวิเคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง
คะแนน ๑ หมายถึง น้อย หรือ ไม่มี ๒ หมายถึง ปานกลาง และ ๓ หมายถึง มาก
ประเด็นโครงการ
ประเด็นการวิเคราะห์
ค่าคะแนนที่ได้ รวม
๑ ๒ ๓
๑.ชื่อโครงการ
๑.๑ ความถูกต้อง ชัดเจน
✓
๑.๒ สอดคล้องกับกิจกรรม
๑.๓ อ่านเข้าใจง่าย เร้าใจ
๒. แผนงาน
ถูกต้องตามหลักการจัดสรรงบประมาณ
✓
๓. หลักการและ ๓.๑ แสดงความเป็ นมา
✓
เหตุผล
๓.๒ มีข้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
๔. วัตถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกิดหลังดาเนินโครงการ
✓
๔.๒ มีความเป็ นไปได้
๔.๓ สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทา
๕. เป้ าหมาย
๕.๑ แสดงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
✓
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะดาเนินงาน
๕.๓ ระบุจานวนหรือวันเวลาสถานที่ท่จี ะดาเนินการ
๖. กิจกรรมและ ๖.๑ ลาดับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
✓
ดาเนินงาน
๖.๒ กิจกรรมระบุวนั เวลาที่ดาเนินการ
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบั ผิดชอบในแต่ละกิจกรรม

ประเด็นโครงการ
๗.รายละเอียด
การใช้
งบประมาณ

ประเด็นการวิเคราะห์

๗.๑ การเขียนงบประมาณคานึงถึงความประหยัด
๗.๒ งบประมาณที่คานวณถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ
๘.การประเมินผล ๘.๑ ตัวชี้วดั สามารถวัดได้
๘.๒ บอกวิธกี ารที่จะประเมิน
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
๙.ผลที่คาดว่าจะ ๙.๑ บอกผลที่ได้รบั ว่า จะได้รบั หลังสิ้นสุดโครงการ
ได้รบั
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบั บอกเป็ นผลลัพธ์( outcomes)
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบั สูงกว่าวัตถุประสงค์
รวม/เฉลี่ย
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ดี
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน เป็ นโครงการที่พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๕๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนนที่ได้
๑ ๒ ๓
✓

✓

✓

✓

รวม

ชื่อโครงการ
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็ นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองนโยบาย สพฐ.
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั ่นคง
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
 นโยบายที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ .........๑........เป้ าประสงค์ที่......๔....มาตรฐานที่...๑..ข้อที่..๑.๑.๒,๑.๑.๔.....
ผลการปฏิ บตั ิ ตามโครงการนี้ ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
มาตรฐานที่ 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
1. นางสาวพัชริณี สมผล
2. นางอังคณา จงรักวิทย์

1. หลักการและเหตุผล
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 กาหนดยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 1. จัด
การศึกษาเพื่อความมั ่นคง 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3.
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา จากนโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด การศึกษาเพื่อสร้ างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสิน ใจ และแก้ปัญหาได้ อีกทัง้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ได้กาหนดให้ครูจดั การเรียนรู้โดยยึด
ผู้เรียนเป็ นสาคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้พฒ
ั นาอย่าง
เต็มศักยภาพ ทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มุ่งให้ผู้เรียนได้พฒ
ั นาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน

เพื่อความเป็ น มนุ ษย์ท่สี มบูรณ์ทงั ้ ร่า งกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ อีกทัง้
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การทางาน ดังนัน้ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้เล็งเห็นความสาคัญในการจัด โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็ นเลิศ ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีการส่งเสริมให้จดั กิจกรรมดังกล่าวตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ได้แก่ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายอิเล็กทรอนิ ก ส์ รุ่น
เยาว์ทปี ราษฎร์พิทยา Tpp e’Camp กิจกรรมมือโปร science show และกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (ห้องโครงการ
พิเศษ) เพื่อตอบสนองนโยบายการจัด การศึกษาของรัฐ บาล ตลอดจนได้จัด ทาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของการจัด การเรียนการสอนความเป็ นเลิศทางวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัด สินใจ และแก้ปัญหาได้
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโลยีในการสื่อสาร
3. เป้ าหมาย
3.1 เชิ งปริมาณ
3.1.1 นักเรียนจานวน 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4. วิธีดาเนิ นการ
ขัน้ ตอน
1. วางแผน
(STP)

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

1. ประชุมวางแผนโครงการ
2. เขียนโครงการเสนอขอ
อนุมตั ิ
3. กาหนดหน้าที่รบั ผิด ชอบ
2. ดาเนินการ กิจกรรมที่ดาเนิ นการ
(SIP)
กิจกรรมที่ 1 โครงงาน
วิทยาศาสตร์
1. วางแผนการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ/
(วัน/เดือน/ปี ) ทรัพยากร
1 ตุลาคม
626,720
256๓
บาท

๑ ตุลาคม –
๓๐ กันยายน
2564

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

11,000 บาท 1) นางสาวชมพิชาน์ คง
สิบ
2) นายเดชศรี สุวิรตั น์

ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

ระยะเวลา งบประมาณ/
(วัน/เดือน/ปี ) ทรัพยากร

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
3. ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้า
ร่วมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
20,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 สัปดาห์
วิทยาศาสตร์
1. วางแผนการจัดกิจกรรม
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
3. จัดเตรียมสถานที่

1– 25
สิงหาคม 2564

1) นางสาวพัชริณี สมผล
2) นางสาวนวียา ปักษิณ
3) นางสาวอังคณา จงรัก
วิทย์
20,000 บาท

๑ กรกฎาคม กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมมือโปร ๓๐ กันยายน
2564
science show
1. วางแผนการจัดกิจกรรม
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
3. ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้า
33,700 บาท
ร่วมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
1– 25
สิงหาคม 2564
กิจกรรมที่ 4 ค่าย
อิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์
272,400
4. วางแผนการจัดกิจกรรม
บาท
5. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
1– 31
6. จัดเตรียมสถานที่
มกราคม 2564
กิจกรรมที่ 5 ค่าย
วิทยาศาสตร์ (ห้องโครงการ
269,620
พิเศษ) ม.ต้น
1– 31
บาท
1. วางแผนการจัดกิจกรรม
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ มกราคม 2564
3. จัดเตรียมสถานที่

1) นางสาวชนกพร ทอง
ปาน
2) นางสาวจันธิรตั น์ หมาน
จิตร

1) นายสุรศักดิ ์ ศรีขวัญ
2) นายภราดร ไชยเขียว
3) นายอิศรเกษม สีหะวงษ์

1) นางสาวจตุพร เฝื อชัย
2) นางสาวกุลธิดา ฉิม
คล้าย

ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ
กิจกรรมที่ 6 ค่าย
วิทยาศาสตร์ (ห้องโครงการ
พิเศษ) ม.ปลาย
1. วางแผนการจัดกิจกรรม
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
3. จัดเตรียมสถานที่

3. ตรวจสอบ - ติดตามผลการดาเนินงาน
และ
และปัญหาที่เกิดขึ้น
ประเมินผล
ระหว่างปฏิบตั งิ าน
(SEP)
- ตรวจสอบความคืบหน้า
การปฏิบตั ิงาน
- ประเมินผลการดาเนิน
โครงการ เช่น ประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม เป็ นต้น
- วิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดจาก
การดาเนินงาน
- รวบรวมข้อมูลและผลการ
ดาเนินงานที่สอดคล้อง
กับเป้ าหมายและระดับ
ความสาเร็จของโครงการ
และสรุปผลการประเมิน
โครงการ
4. สรุปและ
- จัดทาแบบรายงาน
รายงานผล
สรุปผลการดาเนินงาน
(SBP)
โครงการ
- เสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขสาหรับการ
จัดทาโครงการครัง้ ต่อไป
ให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น

ระยะเวลา งบประมาณ/
(วัน/เดือน/ปี ) ทรัพยากร

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

1) นางสาวพัชริณี สมผล
2) นายเจนณรงค์ พันทวี

5. ระยะเวลาดาเนิ นการ
วันเริม่ ต้นโครงการ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 256๓
วันสิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน พ.ศ. 2564
6. สถานที่ดาเนิ นการ
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อาเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ภาควิชาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
7. งบประมาณที่ใช้ จานวน 626,720 บาท (หกแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
 เงินอุดหนุนทัวไป
่
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 เงินอื่นๆ ระบุ เงินโครงการพิเศษ
รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
ที่
1
2
3.

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการทาโครงงาน วิทยาศาสตร์
ค่าสารเคมีในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ค่ากระดาษ A4 สาหรับทารายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
5,000 บาท
5,000 บาท
1,000 บาท
11,000 บาท

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
1 ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการความรู้
๒ ค่าไวนิล ขนาด 150*100 cm 1 ผืน
๓ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการแข่งขัน
๔ กระดาษพิมพ์เกียรติบตั ร
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
5,500 บาท
1,500 บาท
12,500 บาท
500 บาท
20,๐00 บาท

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมมือโปร science show
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทา science show

งบประมาณ
10,000 บาท

2
3

ค่าสารเคมีในการทา science show
ค่าไวนิล ประกอบการแสดง
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

กิจกรรมที่ 4 ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ทปี ราษฎร์พิทยา
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
1 ค่าอุปกรณ์ฝึกอบรม ชุด kit Electronics
2 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 2 มื้อ
3 ค่าอาหารกลางวันครูผู้ควบคุม 2 มื้อ
4 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 2 วัน
5 ค่าป้ ายไวนิล
6 ค่าวัสดุฝึก (กระดาษ ปากกา ดินสอ)
7 ค่ากระดาษพิมพ์เกียรติบตั ร
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (ห้องโครงการพิเศษ) ม.ต้น
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
1 ค่าอาหารนักเรียนจานวน 7 มื้อ มื้อละ 60 บาท จานวน 100 คน
2 ค่าอาหารว่างนักเรียนจานวน 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท จานวน 100
คน
3 ค่าอาหารครูจานวน 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท จานวน 4 คน
4 ค่าอาหารว่างครูจานวน 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท จานวน 4 คน
5 ค่าโดยสารเรือ(ไป-กลับ) ของครู 280 บาท จานวน 4 คน
6 ค่าโดยสารเรือ(ไป-กลับ) ของนักเรียน 140 บาท จานวน 100 คน
7 ค่าโดยสารรถบัสปรับอากาศจานวน 2 คัน คันละ 13,000 บาท
เวลา 3 วัน
8 ค่าที่พักห้องละ 600 บาท จานวน 36 ห้อง เวลา 2 คืน
9 ค่าไวนิล
10 ค่าเรียนแลปจานวน 8 แลป แลปละ 5,000 บาท
11 ค่าคู่มือนักเรียนเรียนแลปจานวน 100 เล่ม เล่มละ 50 บาท
12 ค่าเกียรติบตั ร ค่ากระเป๋ า และค่าเตรียมของทาแลปสด
คนละ 100 บาท
13 ค่าเอกสารค่ายคณิตจานวน 100 เล่ม เล่มละ 50 บาท
14 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมค่าย
15 ค่าของรางวัลในการทากิจกรรมค่าย

8,000 บาท
2,000 บาท
20,000 บาท

งบประมาณ
16,000 บาท
8,000 บาท
1,000 บาท
5,400 บาท
1,200 บาท
1,600 บาท
500 บาท
33,700 บาท
งบประมาณ
42,000 บาท
10,000 บาท
1,680 บาท
400 บาท
1,600 บาท
1,120 บาท
78,000 บาท
43,200 บาท
1,000 บาท
40,000 บาท
5,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
2,000 บาท

16
17

ค่าวิทยากร
ค่าใช้สถานที่ และเครื่องเสียง
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

10,000 บาท
5,000 บาท
272,400 บาท

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (ห้องโครงการพิเศษ) ม.ปลาย
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
1 ค่าอาหารนักเรียนจานวน 7 มื้อ มื้อละ 60 บาท จานวน 97 คน
2 ค่าอาหารว่างนักเรียนจานวน 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท จานวน 97
คน
3 ค่าอาหารครูจานวน 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท จานวน 4 คน
4 ค่าอาหารว่างครูจานวน 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท จานวน 4 คน
5 ค่าโดยสารเรือ(ไป-กลับ) ของครู 280 บาท จานวน 4 คน
6 ค่าโดยสารเรือ(ไป-กลับ) ของนักเรียน 140 บาท จานวน 97 คน
7 ค่าโดยสารรถบัสปรับอากาศจานวน 2 คัน คันละ 13,000 บาท
เวลา 3 วัน
8 ค่าที่พักห้องละ 600 บาท จานวน 35 ห้อง เวลา 2 คืน
9 ค่าไวนิล
10 ค่าเรียนแลปจานวน 8 แลป แลปละ 5,000 บาท
11 ค่าคู่มือนักเรียนเรียนแลปจานวน 97 เล่ม เล่มละ 50 บาท
12 ค่าเกียรติบตั ร ค่ากระเป๋ า และค่าเตรียมของทาแลปสด
คนละ 100 บาท จานวน 97 คน
13 ค่าเอกสารค่ายคณิตจานวน 97 เล่ม เล่มละ 50 บาท
14 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมค่ายคณิต
15 ค่าของรางวัลในการทากิจกรรมค่ายคณิต
16 ค่าวิทยากร
17 ค่าใช้สถานที่ และเครื่องเสียง
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
40,740 บาท
9,700 บาท
1,680 บาท
400 บาท
1,120 บาท
13,580 บาท
78,000 บาท
42,000 บาท
1,000 บาท
40,000 บาท
4,850 บาท
9,700 บาท
4,850 บาท
5,000 บาท
2,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท
272,400 บาท

8. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
1) ประเมินการจัด กิจกรรม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 2) ประเมินผู้เรียน
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปราย 3) ประเมินความพึงพอใจ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้

เครื่องมือที่ใช้
1) แบบประเมินการจัดกิจกรรม
2) แบบประเมินผู้เรียน
3) แบบประเมินความพึงพอใจ

เหตุผลประกอบการตัดสิน ใจ
และแก้ปัญหาได้
2 . ร้ อ ย ล ะ 9 0 ข อ ง ผู้ เ รี ย น มี 1) ประเมินการจัด กิจกรรม
ความสามารถในการใช้เ ทคโลยี 2) ประเมินผู้เรียน
ในการสื่อสาร
3) ประเมินความพึงพอใจ

1) แบบประเมินการจัดกิจกรรม
2) แบบประเมินผู้เรียน
3) แบบประเมินความพึงพอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๙.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์
9.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัด สินใจ และแก้ปัญหาได้
๙.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวพัชริณี สมผล)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายจงรักษ์ บารุงวงศ์)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายบรรจง ภูวเศษรฐาวร)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา

ผู้อนุมตั โิ ครงการ
(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา

ตารางวิเคราะห์โครงการ พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็ นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้นาโครงการที่เขียนเสร็จแล้วมาวิเคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง
คะแนน ๑ หมายถึง น้อย หรือ ไม่มี ๒ หมายถึง ปานกลาง และ ๓ หมายถึง มาก
ประเด็นโครงการ
ประเด็นการวิเคราะห์
ค่าคะแนนที่ได้ รวม
๑ ๒ ๓
๑.ชื่อโครงการ
๑.๑ ความถูกต้อง ชัดเจน
✓
๑.๒ สอดคล้องกับกิจกรรม
๑.๓ อ่านเข้าใจง่าย เร้าใจ
๒. แผนงาน
ถูกต้องตามหลักการจัดสรรงบประมาณ
✓

ประเด็นโครงการ
๓. หลักการและ
เหตุผล

ประเด็นการวิเคราะห์

๓.๑ แสดงความเป็ นมา
๓.๒ มีข้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
๔. วัตถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกิดหลังดาเนินโครงการ
๔.๒ มีความเป็ นไปได้
๔.๓ สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทา
๕. เป้ าหมาย
๕.๑ แสดงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะดาเนินงาน
๕.๓ ระบุจานวนหรือวันเวลาสถานที่ท่จี ะดาเนินการ
๖. กิจกรรมและ ๖.๑ ลาดับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ดาเนินงาน
๖.๒ กิจกรรมระบุวนั เวลาที่ดาเนินการ
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบั ผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
๗.รายละเอียด
๗.๑ การเขียนงบประมาณคานึงถึงความประหยัด
การใช้
๗.๒ งบประมาณที่คานวณถูกต้องตามระเบียบ
งบประมาณ
กระทรวงการคลัง
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ
๘.การประเมินผล ๘.๑ ตัวชี้วดั สามารถวัดได้
๘.๒ บอกวิธกี ารที่จะประเมิน
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
๙.ผลที่คาดว่าจะ ๙.๑ บอกผลที่ได้รบั ว่า จะได้รบั หลังสิ้นสุดโครงการ
ได้รบั
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบั บอกเป็ นผลลัพธ์( outcomes)
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบั สูงกว่าวัตถุประสงค์
รวม/เฉลี่ย
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ดี
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน เป็ นโครงการที่พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๕๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนนที่ได้
๑ ๒ ๓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

รวม

ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน IS ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองนโยบาย สพฐ.
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั ่นคง
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคี ุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
 นโยบายที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัด การ
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ .........๑........เป้ าประสงค์ที่......๒....มาตรฐานที่...๑..ข้อที่..๑.๑.๓.....
ผลการปฏิ บตั ิ ตามโครงการนี้ ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ 1.นายจงรักษ์ บารุงวงศ์ 2.นางยุพาพร เกิดขุมทอง

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้รับการคัดเลือกจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน(สพฐ.) ให้เป็ น 1 ใน
500 โรงเรียนนาร่องในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล(Worl- class standard school) ซึ่งโรงเรียนต้องพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนอย่า งมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทัง้ มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่
มีคุ ณ ภาพ คือ เป็ น ผู้ ท่ีมีค วามรู้ ค วามสามารถและคุ ณ ลัก ษณะ( Learner Profile) เทีย บเคีย งมาตรฐานสากล(Word class
standard)และมีศักยภาพเป็ น พลโลก(Wordcitizen) สอดคล้องกับเจตนารมย์ ของหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขัน้ พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพเยาวชนสาหรับยุคศตวรรษที่ 21 อีกทัง้ เป็ นไปตามปฏิญาณว่าด้วยการจัด การศึกษาของ
UNESCO คือ Learning to know,Learning to do, Learning to live with the others, Learning to be โรงเรีย นทีป ราษฎร์
พิทยาจึงต้องจัด การเรียนรู้การศึกษาค้น คว้าและการสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation: IS 1) เป็ นสาระ
การเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับประเด็ นที่อยู่ในความต้องการและสนใจอย่างเป็ นระบบ
เพิม่ พูนความรู้ความเข้าใจอีกทัง้ ได้พฒ
ั นาทักษะกระบวนการคิด เป็ นแนวทางและวิธกี ารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเป็ น ระบบ
ตระหนักถึงความสาคัญของกระบวนการและวิธกี ารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและสามารถประยุกต์ในการเรียนรู้ตลอดชีวิ ต
ดังนัน้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้เห็นความสาคัญในการบริหาร ตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา โดยกาหนดเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดาเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง
๒.๒ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทางานเป็ นทีม
๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ เป็ น
แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้น งาน ผลผลิต
3. เป้ าหมาย
3.1 เชิ งปริมาณ
3.1.1 นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จานวน 454 คน
3.1.2 นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 จานวน 252 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการรสร้างนวัตกรรม มีการนาไปใช้และเผยแพร่ ร้อยละ 90
4. วิธีดาเนิ นการ
ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

5. วางแผน
(STP)
6. ดาเนินก
าร
(SIP)

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม

งบประมา
ระยะเวลา
ณ/
ผู้รบั ผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี ) ทรัพยาก
(บุคคล/กลุ่มงาน)
ร
1 ต.ค. 63
นายจงรักษ์ บารุงวงศ์

กิจกรรมที่ดาเนิ นการ
กิจกรรมที่ 1 จัดการเรียนการสอน IS ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
1. วิเคราะห์หลักสูตรในการ
1 ต.ค. 63
วิชาการจัดการเรียนการ
สอน IS
2. คัดเลือกนักเรียน
1 ต.ค. 63
กลุ่มเป้ าหมาย ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 และ ชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ทุก
ระดับชัน้ เรียน
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมการ
1๕ มี.ค. 6๔ ๓๗,000
เรียนการสอนตามโครงสร้างที่
วางไว้
30 มี.ค. 65
- นิทรรศการแสดงผลงาน
นักเรียน

นายจงรักษ์ บารุงวงศ์
นางยุพาพร เกิดขุม
ทอง
นายจงรักษ์ บารุงวงศ์
นางยุพาพร เกิดขุม
ทอง

นายจงรักษ์ บารุงวงศ์
นางยุพาพร เกิดขุม
ทอง

ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

- ศึกษาค้น คว้าข้อมูล
- นาเสนอข้อมูลจาก
การศึกษาค้น คว้า
- นาความรู้ไปใช้บริการ
สังคม
- งานเวทีแสดงศักยภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
7. ตรวจสอ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการประเมิน
บและ
ความพึงพอใจ
ประ เมินผล 2. วิเคราะห์ปัญหาและ
(SEP)
อุปสรรคที่เกิดจากการ
ดาเนินงาน
3. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
8. สรุปและ ประเมินผลการดาเนินงาน
รายงานผล
สรุปผลการดาเนินงาน
(SBP)
รายงานผลการดาเนินงาน

งบประมา
ระยะเวลา
ณ/
(วัน/เดือน/ปี ) ทรัพยาก
ร

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

30 มี.ค.6๔

-

นายจงรักษ์ บารุงวงศ์
นางยุพาพร เกิดขุม
ทอง

30 มี.ค. 6๔

-

นายจงรักษ์ บารุงวงศ์
นางยุพาพร เกิดขุม
ทอง

5. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัง้ แต่ 1 เมษายน 2653 – เดือน 3๐ กันยายน 2563
6. สถานที่ดาเนิ นการ
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7. งบประมาณที่ใช้
จานวน ๓๗,000 บาท (...สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน...)
 เงินอุดหนุนทัวไป
่
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 เงินอื่นๆ ระบุ ......................................................................................................................
รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดการเรียน IS
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณ

1. -ค่าไวนิลจัดนิทรรศการ ๑,๐๐๐ บาท
-ค่าจัดสถานที่เวทีกลาง ๒,๐๐๐ บาท
-ค่าวัสดุอุปกรณ์จดั นิทรรศการ IS ม.2 ๑๑ ห้อง ๑๑,๐๐๐ บาท
-ค่าวัสดุอุปกรณ์จดั นิทรรศการ IS ม.๕ ๖ ห้อง ๖,๐๐๐ บาท
2. อื่นๆ
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

8. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
1) ประเมินการจัด กิจกรรม
ความสามารถในการรวบรวม
2) ประเมินผู้เรียน
ความรู้ด้วยตนเอง มี
3) ประเมินความพึงพอใจ
ความสามารถในการทางานเป็ น
ทีม และมีความสามารถในการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็ น
แนวความคิด โครงการ โครงงาร
ชิ้นงาน ผลผลิต

๒๐,๐๐๐

๑๗,๐๐๐
๓๗,000

เครื่องมือที่ใช้
1) แบบประเมินการจัดกิจกรรม
2) แบบประเมินผู้เรียน
3) แบบประเมินความพึงพอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๙.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง
๙.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการทางานเป็ นทีม
๙.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็ น
แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้น งาน ผลผลิต

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางยุพาพร เกิดขุมทอง)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายจงรักษ์ บารุงวงศ์)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายบรรจง ภูวเศษรฐาวร)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ลงชื่อ

ผู้อนุมตั โิ ครงการ
(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา

ตารางวิเคราะห์โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน IS ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
ให้นาโครงการที่เขียนเสร็จแล้วมาวิเคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง
คะแนน ๑ หมายถึง น้อย หรือ ไม่มี ๒ หมายถึง ปานกลาง และ ๓ หมายถึง มาก
ประเด็นโครงการ
ประเด็นการวิเคราะห์
ค่าคะแนนที่ได้ รวม
๑ ๒ ๓
๑.ชื่อโครงการ
๑.๑ ความถูกต้อง ชัดเจน
✓
๑.๒ สอดคล้องกับกิจกรรม
๑.๓ อ่านเข้าใจง่าย เร้าใจ
๒. แผนงาน
ถูกต้องตามหลักการจัดสรรงบประมาณ
✓
๓. หลักการและ ๓.๑ แสดงความเป็ นมา
✓
เหตุผล
๓.๒ มีข้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
๔. วัตถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกิดหลังดาเนินโครงการ
✓
๔.๒ มีความเป็ นไปได้
๔.๓ สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทา
๕. เป้ าหมาย
๕.๑ แสดงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
✓
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะดาเนินงาน
๕.๓ ระบุจานวนหรือวันเวลาสถานที่ท่จี ะดาเนินการ
๖. กิจกรรมและ ๖.๑ ลาดับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
✓
ดาเนินงาน
๖.๒ กิจกรรมระบุวนั เวลาที่ดาเนินการ
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบั ผิดชอบในแต่ละกิจกรรม

ประเด็นโครงการ
๗.รายละเอียด
การใช้
งบประมาณ

ประเด็นการวิเคราะห์

๗.๑ การเขียนงบประมาณคานึงถึงความประหยัด
๗.๒ งบประมาณที่คานวณถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ
๘.การประเมินผล ๘.๑ ตัวชี้วดั สามารถวัดได้
๘.๒ บอกวิธกี ารที่จะประเมิน
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
๙.ผลที่คาดว่าจะ ๙.๑ บอกผลที่ได้รบั ว่า จะได้รบั หลังสิ้นสุดโครงการ
ได้รบั
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบั บอกเป็ นผลลัพธ์( outcomes)
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบั สูงกว่าวัตถุประสงค์
รวม/เฉลี่ย
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ดี
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน เป็ นโครงการที่พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๕๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนนที่ได้
๑ ๒ ๓
✓

✓

✓

✓

รวม

ชื่อโครงการ ส่งเสริมความภูมใิ จในท้องถิ่นและความเป็ นไทย

ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองนโยบาย สพฐ.
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั ่นคง
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล่าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ .........๑........เป้ าประสงค์ที่......๔....มาตรฐานที่...๑..ข้อที่..๑.๒.๒.....
ผลการปฏิบตั ติ ามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ข้อที่ 1.2.2 มีความภูมใิ จในท้องถิน่ และความเป็ นไทย
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ 1. จุฑามาส ซุ่นห้วน 2. ศรีสุวรรณ บรมสุข

1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเรื่องราวของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญา รวมถึงเอกลักษณ์ของท้องถิน่ และความเป็ นไทย อันเป็ น
มรดกล้าค่าควรแก่การรักษาสืบสานให้อนุ ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ นับเป็ นความสาคัญและจาเป็ นถือเป็ นการเสริมสร้างให้บุคคลมี
ความรู้ ความเข้าใจในท้องถิน่ มีความประทับใจ ภูมใิ จในเอกลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมไทย สอดคล้องกับรัฐ ธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๕๗ บัญญัติไ ว้ว่า รัฐ ต้องอนุ รักษ์ ฟื้ นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอนั ดีงามของท้องถิน่ และของชาติ และจัดให้ มพี ้นื ที่สาธารณะสาหรับกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุ น ให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วม ในการ
ดาเนินการด้วย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 7 ได้กล่าวถึงความสาคัญในกระบวนการ
เรียนรู้ว่าต้องมุ่งปลูกฝั งจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ น
ประมุข รู้จกั รักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุ ษย์ มีความ
ภาคภูมใิ จในความเป็ นไทย รู้จกั รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทัง้ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของ
ชาติ การ กีฬา ภูมปิ ัญญาท้องถิน่ ภูมปิ ัญญาไทย และความรู้อนั เป็ นสากล ตลอดจนอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อ ม
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกั พึ่งตนเอง มีความริเริม่ สร้างสรรค์ ใฝ่ รู้และเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่มีประวัติความเป็ นมาอันยาวนาน มีหลายสิ่งอย่างที่เป็ นที่รู้ จัก แพร่ หลายทัว่ โลก ทัง้ ด้าน
สถาปั ตยกรรม จิตรกรรม วรรณกรรม นาฏศิลป์ และดนตรีไ ทย ซึ่งควรได้รับการจรรโลงรักษาให้ด ารงอยู่ คู่ ชาติไ ทยอย่ า ง

ภาคภูมิใจ แต่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและการเผยแพร่วัฒนธรรมสากลในสังคมไทยที่มีอยู่อย่างหลากหลายรูปแบบหลาย
ลักษณะ ได้ส่งผลต่อการผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างยิ่งต่อเอกลักษณ์ของชาติไ ทย ทาให้เยาวชนไทย
เกิดความสานึกรู้และมีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากอดีตมากขึ้น เรื่อยๆ
จากข้อความข้างต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ ได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในการความเป็ นไทย มีจุด มุ่งหมายที่จะสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าและภาคภูมใิ จในขนบธรรมเนียมประเพณีไ ทย ภูมปิ ัญญาไทย และภูมปิ ัญญาท้องถิน่ จึงได้
จัดทาโครงการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิน่ และความเป็ นไทยเพื่อส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิน่ และความเป็ นไทย การมีส่วน
ร่วมในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณีและภูมปิ ัญญาไทยให้กบั เกิดขึ้นผู้เรียน

2. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีความภูมใิ จในท้องถิน่ เห็นคุณค่าของความเป็ นไทย
๒.๒ เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณีและภูมปิ ัญญาไทย

3. เป้ าหมาย
๓.๑ เชิ งปริ มาณ
๓.๑.๑ นักเรียนจานวน 1,600 คนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
๓.๒ ด้านคุณภาพ
๓.๒.๑ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมธรรมศึกษา สามารถสอบผ่านนักธรรมชัน้ ตรี ของระดับชัน้ มัธยมศึกษา คิด
เป็ นร้อยละ ๙๐ หรือสูงกว่า
๓.๒.๒ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ทุกกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจ ตัง้ แต่ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อย
ละ ๙๐ หรือสูงกว่า

4. วิธีดาเนิ นการ
ขัน้ ตอน

5. วางแผน
(STP)

ดาเนินการ

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี )

งบประมาณ
/
ทรัพยากร

1 เมษายน 30กันยายน
2564

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์

-

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)
ศรีสุวรรณ บรมสุข
จุฑามาส ซุ่นห้วน
กลุ่มสาระสังคม/ศิลปะ

ขัน้ ตอน

(SIP)

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี )

1. .ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม

ก.ย. 2564

งบประมาณ
/
ทรัพยากร
30,160

(อุดหนุน)

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)
นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
นางสาวนิตยาพร
จันทร์ประสิทธิ ์

2. แต่งตัง้ คาสั ่งแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบในการ
ดาเนินงาน

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
นางสาวนิตยาพร
จันทร์ประสิทธิ ์

3. กาหนดกิจกรรมและดาเนิน
กิจกรรม

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
นางสาวนิตยาพร
จันทร์ประสิทธิ ์

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมธรรมศึกษา
1.ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินการจัดสอบนักธรรม

พ.ย.-ธ.ค.
2564

33,700
(อุดหนุน)

2.แต่งตัง้ คาสั ่งแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบในการดาเนินงาน
3.จัดทาตารางติวเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา
4.จัดให้มกี ารติว โดยนิมนต์
พระสงฆ์มาเป็ นวิทยากร

นายศรีสุวรรณ บรมสุข
นางสาวอมรทิพย์ จิตร
อารีย์
นายศรีสุวรรณ บรมสุข
นางสาวอมรทิพย์ จิตร
อารีย์
นายศรีสุวรรณ บรมสุข
นางสาวอมรทิพย์ จิตร
อารีย์
นางสาวอมรทิพย์ จิตร
อารีย์
นายศรีสุวรรณ บรมสุข

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริ มศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะ
1. ประชุมเพื่อวางแผนในการ
ดาเนินงานและแบ่งหน้าที่

นางสาวจุฑามาส ซุ่น
ห้วน

ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

ระยะเวลา

งบประมาณ
/

(วัน/เดือน/ปี )

ทรัพยากร

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
1 ตุลาคม
75,000 บาท
ฝึกซ้อมและบารุงการศึกษา 2563 – 30
/ 200 คน
วัสดุอุปกรณ์
กันยายน 2564 (อุดหนุน)
3. กาหนดและดาเนินกิจกรรม

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)
นางสาววันวิสาข์ สืบ
นางสาวพัชรีวรรณ อิทสุ
รัช
นายวีรภัทร อินทร์เนื่อง

4. เข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
ศิลปะในหน่วยงานภายใน
และภายนอก
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ
1. ประชุมเพื่อวางแผนในการ
ดาเนินงานและแบ่งหน้าที่
1 ตุลาคม
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
2563 – 30
ฝึกซ้อมและบารุงการศึกษาวัสดุ กันยายน 2564
อุปกรณ์

100,000
บาท /200
คน
(อุดหนุน)

นางสาวพิมพ์พร ทิมขา
นางสาววันวิสาข์ สืบ
นางสาวอาภาภรณ์
บุษบง
นายจตุพล บุนนาค

3. กาหนดและดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมความสารมารถและพัฒนาศักยภาพนักเรียนดนตรี
สากลและวงโยทวาทิ ต
1. ประชุมเพื่อวางแผนในการ
1 ตุลาคม
187,000 นายชวลิต กลัดภิรมย์
ดาเนินงานและแบ่งหน้าที่
2563 – 30 บาท/50 คน นางสาวจุฑามาส ซุ่น
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ กันยายน 2564 (อุดหนุน) ห้วน
ฝึกซ้อมและบารุงการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
3. กาหนดและดาเนินกิจกรรม
4. เชิญแทนวิทยากรมาให้
ความรู้

ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี )

งบประมาณ
/
ทรัพยากร

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

กิจกรรมที่ 6 ราลึกครูกลอนสุนทรภู่เ ชิ ดชูคู่ภาษาไทย
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม
2. แต่งตัง้ คาสั ่งแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบในการดาเนินงาน
3. ดาเนินกิจกรรม
3. ตรวจสอบ 4. ผู้เข้าร่วมโครงการประเมิน
และประ
ความพึงพอใจ
เมินผล
5. วิเคราะห์ปัญหาและ
(SEP)
อุปสรรคที่เกิดจากการ
ดาเนินงาน
6. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. สรุปและ
รายงาน
ผล
(SBP)

1. ประเมินผลการดาเนินงาน

14 – 30
มิถุนายน 2564

นางยุพาพร เกิดขุม
ทอง
นางอารีรตั น์ คล้ายอุดม
นางสาวอภิชญา ฤทิ ์
พันธ์

30กันยายน
2563

-

นายศรีสุวรรณ บรมสุข
นางสาวจุฑามาส ซุ่น
ห้วน

30กันยายน
2563

-

นายศรีสุวรรณ บรมสุข
นางสาวจุฑามาส ซุ่น
ห้วน

2. สรุปผลการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงาน

5. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ในการดาเนินโครงการใช้ระยะเวลาโดยประมาณ ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
6. สถานที่ดาเนิ นการ
กิจกรรมที่ ๑ ธรรมศึกษาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะโรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา จังหวัด สุราษฎร์ธานีรวมถึง
หน่วยงานอื่น

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมค่ายนางนวลยุวศิลป์ พัฒนาการเรียนรู้โดยวิทยากรท้องถิน่ โรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา โรงเรียนบ้าน
หาดงาม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมส่งเสริมความสารมารถและพัฒนาศักยภาพนักเรียนดนตรีสากลและวงโยทวาทิตโรงเรียนทีป
ราษฎร์พทิ ยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงหน่ วยงานอื่น
7. งบประมาณที่ใช้ จานวน 447,735 บาท (สีแ่ สนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
 เงินอุดหนุนทัวไป
่
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 เงินอื่นๆ ระบุ เรียนฟรี ...............................................................................................................................
รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมตามรอยเส้นทางประวัตศิ าสตร์
ที่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
1 ค่าไวนิลกิจกรรมตามรอยเส้นทางประวัตศิ าสตร์
1,0๐๐
๘๐๐
2 สมุดบันทึกการเรียนรู้สาหรับนักเรียนจดบันทึกองค์ความรู้ 4๐x ๒๐ เล่ม
3 ค่าของสัมนาคุณวิทยากรที่บรรยายให้ความรู้
๑,๐๐๐
4 ค่าเรือโดยสารนักเรียน ๗๐x ๔๐
๒,๘๐๐
5 ค่าเข้าชมสถานที่ ๕๒ x ๔๐
๒,๐๘๐
6 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนและครู ๒๔๐ x ๕๒
๑๒,๔๘๐
7 ค่าเรือโดยสารครู ๑๒ x ๑๔๐
๑,๖๘๐
8 ค่ารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชัน้
๑๐,๐๐๐
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด
30,160
กิจกรรมที่ 2 ธรรมศึกษา
ที่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ
1 ค่าเอกสารที่ใช้ในการติวสอบธรรมศึกษา
2 ค่าอาหารพระสงฆ์
3 ค่าน้าผลไม้พระช่วงมาติว
4 ค่าอาหารว่างและอาหารเที่ยงครูคุมสอบ
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะ
ที่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ส่งเสริมและพัฒนาความเป็ นเลิศด้านศิลปะ
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและบารุงการศึกษาวัสดุอุปกรณ์
2 เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะในหน่วยงานภายในและภายนอก

งบประมาณ
10,000
3,000
700
20,000
33,700

งบประมาณ
35,000
40,000

ที่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ
ที่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านดนตรีไทย โดยวิทยากรท้องถิน่
ค่าตอบแทนวิทยากรในการเข้าค่าย
ค่าอาหารเครื่องดื่มในการเข้าค่าย
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
75,000

งบประมาณ
5,000
95,000
100,000

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมความสารมารถและพัฒนาศักยภาพนักเรียนดนตรีสากลและวงโยทวาทิต
ที่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและบารุงการศึกษาวัสดุอุปกรณ์
10,000
2 ค่าอาหารเครื่องดื่มในการเข้าค่าย
44,000
3 ค่าตอบแทนวิทยากร
78,000
4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ใี ช้ในการเข้าค่าย
55,000
187,000
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมราลึกครูกลอนสุนทรภู่เชิดชูคู่ภาษาไทย
ที่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ
1 กระดาษโปสเตอร์สีชนิดบาง(คละสี) จานวน 306 แผ่น
2 กระดาษเกียรติบตั ร จานวน 5 แพ็ค
3 หมึกเติมชนิดขวดEPSON L220 จานวน 1 ชุด
4 ขนมปังปี๊ บ จานวน 6 ปี๊ ป
5 ปากกาลูกลื่น จานวน 12 กระปุก
6 กระเป๋ าดินสอ จานวน 24 ชิ้น
7 สีไม้ จานวน 24 กล่อง
8 สมุดบันทึก จานวน 24 เล่ม
9 แฟ้ มโชว์เอกสารA4 จานวน 58 ชิ้น
10 เครื่องบวงสรวง จานวน 1 ชุด
11 ค่าซักชุดนักแสดง จานวน 10 ชุด
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
3,060
995
1,200
1,200
2,400
2,400
3,600
1,920
2,900
2,000
200
21,875

8. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความ
1) ประเมินการจัด กิจกรรม
ภูมใิ จในท้องถิน่ เห็นคุณค่าของ 2) ประเมินผู้เรียน
ความเป็ นไทย มีส่วนน่วมในการ 3) ประเมินความพึงพอใจ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมปิ ัญญาไทย

เครื่องมือที่ใช้
1) แบบประเมินการจัดกิจกรรม
2) แบบประเมินผู้เรียน
3) แบบประเมินความพึงพอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๙.๑ ผู้เรียนมีความภูมใิ จในท้องถิน่ เห็นคุณค่าของความเป็ นไทย
๙.๒ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิ ัญญาไทย

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน)

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายจงรักษ์ บารุงวงศ์)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายบรรจง ภูวเศษรฐาวร)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
ผู้อนุมตั โิ ครงการ
(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา

ตารางวิเคราะห์โครงการ ส่งเสริมความภูมใิ จในท้องถิน่ และความเป็ นไทย
ให้นาโครงการที่เขียนเสร็จแล้วมาวิเคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง
คะแนน ๑ หมายถึง น้อย หรือ ไม่มี ๒ หมายถึง ปานกลาง และ ๓ หมายถึง มาก
ประเด็นโครงการ
ประเด็นการวิเคราะห์
ค่าคะแนนที่ได้ รวม
๑ ๒ ๓
๑.ชื่อโครงการ
๑.๑ ความถูกต้อง ชัดเจน
✓
๑.๒ สอดคล้องกับกิจกรรม
๑.๓ อ่านเข้าใจง่าย เร้าใจ
๒. แผนงาน
ถูกต้องตามหลักการจัดสรรงบประมาณ
✓
๓. หลักการและ ๓.๑ แสดงความเป็ นมา
✓
เหตุผล
๓.๒ มีข้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
๔. วัตถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกิดหลังดาเนินโครงการ
✓
๔.๒ มีความเป็ นไปได้
๔.๓ สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทา
๕. เป้ าหมาย
๕.๑ แสดงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
✓
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะดาเนินงาน
๕.๓ ระบุจานวนหรือวันเวลาสถานที่ท่จี ะดาเนินการ

ประเด็นโครงการ
๖. กิจกรรมและ
ดาเนินงาน

ประเด็นการวิเคราะห์

๖.๑ ลาดับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
๖.๒ กิจกรรมระบุวนั เวลาที่ดาเนินการ
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบั ผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
๗.รายละเอียด
๗.๑ การเขียนงบประมาณคานึงถึงความประหยัด
การใช้
๗.๒ งบประมาณที่คานวณถูกต้องตามระเบียบ
งบประมาณ
กระทรวงการคลัง
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ
๘.การประเมินผล ๘.๑ ตัวชี้วดั สามารถวัดได้
๘.๒ บอกวิธกี ารที่จะประเมิน
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
๙.ผลที่คาดว่าจะ ๙.๑ บอกผลที่ได้รบั ว่า จะได้รบั หลังสิ้นสุดโครงการ
ได้รบั
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบั บอกเป็ นผลลัพธ์( outcomes)
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบั สูงกว่าวัตถุประสงค์
รวม/เฉลี่ย
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ดี
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน เป็ นโครงการที่พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๕๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนนที่ได้
๑ ๒ ๓
✓

✓

✓

✓

✓

รวม

ชื่อโครงการ ส่งเสริมความภูมใิ จในท้องถิ่นและความเป็ นไทย

ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองนโยบาย สพฐ.
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั ่นคง
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล่าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ .........๑........เป้ าประสงค์ที่......๔....มาตรฐานที่...๑..ข้อที่..๑.๒.๒.....
ผลการปฏิบตั ติ ามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ข้อที่ 1.2.2 มีความภูมใิ จในท้องถิน่ และความเป็ นไทย
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ 1. จุฑามาส ซุ่นห้วน 2. ศรีสุวรรณ บรมสุข

5. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเรื่องราวของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญา รวมถึงเอกลักษณ์ของท้องถิน่ และความเป็ นไทย อันเป็ น
มรดกล้าค่าควรแก่การรักษาสืบสานให้อนุ ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ นับเป็ นความสาคัญและจาเป็ นถือเป็ นการเสริมสร้างให้บุคคลมี
ความรู้ ความเข้าใจในท้องถิน่ มีความประทับใจ ภูมใิ จในเอกลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมไทย สอดคล้องกับรัฐ ธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๕๗ บัญญัติไ ว้ว่า รัฐ ต้องอนุ รักษ์ ฟื้ นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอนั ดีงามของท้องถิน่ และของชาติ และจัดให้ มพี ้นื ที่สาธารณะสาหรับกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุ น ให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วม ในการ
ดาเนินการด้วย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 7 ได้กล่าวถึงความสาคัญในกระบวนการ
เรียนรู้ว่าต้องมุ่งปลูกฝั งจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ น
ประมุข รู้จกั รักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุ ษย์ มีความ
ภาคภูมใิ จในความเป็ นไทย รู้จกั รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทัง้ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของ
ชาติ การ กีฬา ภูมปิ ัญญาท้องถิน่ ภูมปิ ัญญาไทย และความรู้อนั เป็ นสากล ตลอดจนอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อ ม
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกั พึ่งตนเอง มีความริเริม่ สร้างสรรค์ ใฝ่ รู้และเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่มีประวัติความเป็ นมาอันยาวนาน มีหลายสิ่งอย่างที่เป็ นที่รู้ จัก แพร่ หลายทัว่ โลก ทัง้ ด้าน
สถาปั ตยกรรม จิตรกรรม วรรณกรรม นาฏศิลป์ และดนตรีไ ทย ซึ่งควรได้รับการจรรโลงรักษาให้ด ารงอยู่ คู่ ชาติไ ทยอย่ า ง

ภาคภูมิใจ แต่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและการเผยแพร่วัฒนธรรมสากลในสังคมไทยที่มีอยู่อย่างหลากหลายรูปแบบหลาย
ลักษณะ ได้ส่งผลต่อการผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างยิ่งต่อเอกลักษณ์ของชาติไ ทย ทาให้เยาวชนไทย
เกิดความสานึกรู้และมีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากอดีตมากขึ้น เรื่อยๆ
จากข้อความข้างต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ ได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในการความเป็ นไทย มีจุด มุ่งหมายที่จะสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าและภาคภูมใิ จในขนบธรรมเนียมประเพณีไ ทย ภูมปิ ัญญาไทย และภูมปิ ัญญาท้องถิน่ จึงได้
จัดทาโครงการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิน่ และความเป็ นไทยเพื่อส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิน่ และความเป็ นไทย การมีส่วน
ร่วมในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณีและภูมปิ ัญญาไทยให้กบั เกิดขึ้นผู้เรียน

6. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีความภูมใิ จในท้องถิน่ เห็นคุณค่าของความเป็ นไทย
๒.๒ เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณีและภูมปิ ัญญาไทย

7. เป้ าหมาย
๓.๑ เชิ งปริ มาณ
๓.๑.๑ นักเรียนจานวน 1,600 คนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
๓.๒ ด้านคุณภาพ
๓.๒.๑ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมธรรมศึกษา สามารถสอบผ่านนักธรรมชัน้ ตรี ของระดับชัน้ มัธยมศึกษา คิด
เป็ นร้อยละ ๙๐ หรือสูงกว่า
๓.๒.๒ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ทุกกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจ ตัง้ แต่ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อย
ละ ๙๐ หรือสูงกว่า

8. วิธีดาเนิ นการ
ขัน้ ตอน

6. วางแผน
(STP)

ดาเนินการ

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี )

งบประมาณ
/
ทรัพยากร

1 เมษายน 30กันยายน
2564

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์

-

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)
ศรีสุวรรณ บรมสุข
จุฑามาส ซุ่นห้วน
กลุ่มสาระสังคม/ศิลปะ

ขัน้ ตอน

(SIP)

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี )

4. .ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม

ก.ย. 2564

งบประมาณ
/
ทรัพยากร
30,160

(อุดหนุน)

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)
นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
นางสาวนิตยาพร
จันทร์ประสิทธิ ์

5. แต่งตัง้ คาสั ่งแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบในการ
ดาเนินงาน

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
นางสาวนิตยาพร
จันทร์ประสิทธิ ์

6. กาหนดกิจกรรมและดาเนิน
กิจกรรม

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
นางสาวนิตยาพร
จันทร์ประสิทธิ ์

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมธรรมศึกษา
1.ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินการจัดสอบนักธรรม

พ.ย.-ธ.ค.
2564

33,700
(อุดหนุน)

2.แต่งตัง้ คาสั ่งแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบในการดาเนินงาน
3.จัดทาตารางติวเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา
4.จัดให้มกี ารติว โดยนิมนต์
พระสงฆ์มาเป็ นวิทยากร

นายศรีสุวรรณ บรมสุข
นางสาวอมรทิพย์ จิตร
อารีย์
นายศรีสุวรรณ บรมสุข
นางสาวอมรทิพย์ จิตร
อารีย์
นายศรีสุวรรณ บรมสุข
นางสาวอมรทิพย์ จิตร
อารีย์
นางสาวอมรทิพย์ จิตร
อารีย์
นายศรีสุวรรณ บรมสุข

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริ มศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะ
5. ประชุมเพื่อวางแผนในการ
ดาเนินงานและแบ่งหน้าที่

นางสาวจุฑามาส ซุ่น
ห้วน

ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

ระยะเวลา

งบประมาณ
/

(วัน/เดือน/ปี )

ทรัพยากร

6. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
1 ตุลาคม
75,000 บาท
ฝึกซ้อมและบารุงการศึกษา 2563 – 30
/ 200 คน
วัสดุอุปกรณ์
กันยายน 2564 (อุดหนุน)
7. กาหนดและดาเนินกิจกรรม

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)
นางสาววันวิสาข์ สืบ
นางสาวพัชรีวรรณ อิทสุ
รัช
นายวีรภัทร อินทร์เนื่อง

8. เข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
ศิลปะในหน่วยงานภายใน
และภายนอก
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ
2. ประชุมเพื่อวางแผนในการ
ดาเนินงานและแบ่งหน้าที่
1 ตุลาคม
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
2563 – 30
ฝึกซ้อมและบารุงการศึกษาวัสดุ กันยายน 2564
อุปกรณ์

100,000
บาท /200
คน
(อุดหนุน)

นางสาวพิมพ์พร ทิมขา
นางสาววันวิสาข์ สืบ
นางสาวอาภาภรณ์
บุษบง
นายจตุพล บุนนาค

3. กาหนดและดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมความสารมารถและพัฒนาศักยภาพนักเรียนดนตรี
สากลและวงโยทวาทิ ต
3. ประชุมเพื่อวางแผนในการ
1 ตุลาคม
187,000 นายชวลิต กลัดภิรมย์
ดาเนินงานและแบ่งหน้าที่
2563 – 30 บาท/50 คน นางสาวจุฑามาส ซุ่น
4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ กันยายน 2564 (อุดหนุน) ห้วน
ฝึกซ้อมและบารุงการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
3. กาหนดและดาเนินกิจกรรม
4. เชิญแทนวิทยากรมาให้
ความรู้

ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี )

งบประมาณ
/
ทรัพยากร

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

กิจกรรมที่ 6 ราลึกครูกลอนสุนทรภู่เ ชิ ดชูคู่ภาษาไทย
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม
2. แต่งตัง้ คาสั ่งแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบในการดาเนินงาน
3. ดาเนินกิจกรรม
5. ตรวจสอบ 7. ผู้เข้าร่วมโครงการประเมิน
และประ
ความพึงพอใจ
เมินผล
8. วิเคราะห์ปัญหาและ
(SEP)
อุปสรรคที่เกิดจากการ
ดาเนินงาน
9. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
6. สรุปและ
รายงาน
ผล
(SBP)

3. ประเมินผลการดาเนินงาน

14 – 30
มิถุนายน 2564

นางยุพาพร เกิดขุม
ทอง
นางอารีรตั น์ คล้ายอุดม
นางสาวอภิชญา ฤทิ ์
พันธ์

30กันยายน
2563

-

นายศรีสุวรรณ บรมสุข
นางสาวจุฑามาส ซุ่น
ห้วน

30กันยายน
2563

-

นายศรีสุวรรณ บรมสุข
นางสาวจุฑามาส ซุ่น
ห้วน

4. สรุปผลการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงาน

5. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ในการดาเนินโครงการใช้ระยะเวลาโดยประมาณ ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
6. สถานที่ดาเนิ นการ
กิจกรรมที่ ๑ ธรรมศึกษาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะโรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา จังหวัด สุราษฎร์ธานีรวมถึง
หน่วยงานอื่น

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมค่ายนางนวลยุวศิลป์ พัฒนาการเรียนรู้โดยวิทยากรท้องถิน่ โรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา โรงเรียนบ้าน
หาดงาม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมส่งเสริมความสารมารถและพัฒนาศักยภาพนักเรียนดนตรีสากลและวงโยทวาทิตโรงเรียนทีป
ราษฎร์พทิ ยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงหน่ วยงานอื่น
7. งบประมาณที่ใช้ จานวน 447,735 บาท (สีแ่ สนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
 เงินอุดหนุนทัวไป
่
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 เงินอื่นๆ ระบุ เรียนฟรี ...............................................................................................................................
รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมตามรอยเส้นทางประวัตศิ าสตร์
ที่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
1 ค่าไวนิลกิจกรรมตามรอยเส้นทางประวัตศิ าสตร์
1,0๐๐
๘๐๐
2 สมุดบันทึกการเรียนรู้สาหรับนักเรียนจดบันทึกองค์ความรู้ 4๐x ๒๐ เล่ม
3 ค่าของสัมนาคุณวิทยากรที่บรรยายให้ความรู้
๑,๐๐๐
4 ค่าเรือโดยสารนักเรียน ๗๐x ๔๐
๒,๘๐๐
5 ค่าเข้าชมสถานที่ ๕๒ x ๔๐
๒,๐๘๐
6 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนและครู ๒๔๐ x ๕๒
๑๒,๔๘๐
7 ค่าเรือโดยสารครู ๑๒ x ๑๔๐
๑,๖๘๐
8 ค่ารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชัน้
๑๐,๐๐๐
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด
30,160
กิจกรรมที่ 2 ธรรมศึกษา
ที่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ
1 ค่าเอกสารที่ใช้ในการติวสอบธรรมศึกษา
2 ค่าอาหารพระสงฆ์
3 ค่าน้าผลไม้พระช่วงมาติว
4 ค่าอาหารว่างและอาหารเที่ยงครูคุมสอบ
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะ
ที่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ส่งเสริมและพัฒนาความเป็ นเลิศด้านศิลปะ
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและบารุงการศึกษาวัสดุอุปกรณ์
2 เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะในหน่วยงานภายในและภายนอก

งบประมาณ
10,000
3,000
700
20,000
33,700

งบประมาณ
35,000
40,000

ที่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ
ที่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านดนตรีไทย โดยวิทยากรท้องถิน่
ค่าตอบแทนวิทยากรในการเข้าค่าย
ค่าอาหารเครื่องดื่มในการเข้าค่าย
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
75,000

งบประมาณ
5,000
95,000
100,000

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมความสารมารถและพัฒนาศักยภาพนักเรียนดนตรีสากลและวงโยทวาทิต
ที่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและบารุงการศึกษาวัสดุอุปกรณ์
10,000
2 ค่าอาหารเครื่องดื่มในการเข้าค่าย
44,000
3 ค่าตอบแทนวิทยากร
78,000
4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ใี ช้ในการเข้าค่าย
55,000
187,000
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมราลึกครูกลอนสุนทรภู่เชิดชูคู่ภาษาไทย
ที่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ
1 กระดาษโปสเตอร์สีชนิดบาง(คละสี) จานวน 306 แผ่น
2 กระดาษเกียรติบตั ร จานวน 5 แพ็ค
3 หมึกเติมชนิดขวดEPSON L220 จานวน 1 ชุด
4 ขนมปังปี๊ บ จานวน 6 ปี๊ ป
5 ปากกาลูกลื่น จานวน 12 กระปุก
6 กระเป๋ าดินสอ จานวน 24 ชิ้น
7 สีไม้ จานวน 24 กล่อง
8 สมุดบันทึก จานวน 24 เล่ม
9 แฟ้ มโชว์เอกสารA4 จานวน 58 ชิ้น
10 เครื่องบวงสรวง จานวน 1 ชุด
11 ค่าซักชุดนักแสดง จานวน 10 ชุด
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
3,060
995
1,200
1,200
2,400
2,400
3,600
1,920
2,900
2,000
200
21,875

10. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความ
1) ประเมินการจัด กิจกรรม
ภูมใิ จในท้องถิน่ เห็นคุณค่าของ 2) ประเมินผู้เรียน
ความเป็ นไทย มีส่วนน่วมในการ 3) ประเมินความพึงพอใจ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมปิ ัญญาไทย

เครื่องมือที่ใช้
1) แบบประเมินการจัดกิจกรรม
2) แบบประเมินผู้เรียน
3) แบบประเมินความพึงพอใจ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๙.๑ ผู้เรียนมีความภูมใิ จในท้องถิน่ เห็นคุณค่าของความเป็ นไทย
๙.๒ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิ ัญญาไทย

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน)

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายจงรักษ์ บารุงวงศ์)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายบรรจง ภูวเศษรฐาวร)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
ผู้อนุมตั โิ ครงการ
(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา

ตารางวิเคราะห์โครงการ ส่งเสริมความภูมใิ จในท้องถิน่ และความเป็ นไทย
ให้นาโครงการที่เขียนเสร็จแล้วมาวิเคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง
คะแนน ๑ หมายถึง น้อย หรือ ไม่มี ๒ หมายถึง ปานกลาง และ ๓ หมายถึง มาก
ประเด็นโครงการ
ประเด็นการวิเคราะห์
ค่าคะแนนที่ได้ รวม
๑ ๒ ๓
๑.ชื่อโครงการ
๑.๑ ความถูกต้อง ชัดเจน
✓
๑.๒ สอดคล้องกับกิจกรรม
๑.๓ อ่านเข้าใจง่าย เร้าใจ
๒. แผนงาน
ถูกต้องตามหลักการจัดสรรงบประมาณ
✓
๓. หลักการและ ๓.๑ แสดงความเป็ นมา
✓
เหตุผล
๓.๒ มีข้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
๔. วัตถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกิดหลังดาเนินโครงการ
✓
๔.๒ มีความเป็ นไปได้
๔.๓ สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทา
๕. เป้ าหมาย
๕.๑ แสดงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
✓
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะดาเนินงาน
๕.๓ ระบุจานวนหรือวันเวลาสถานที่ท่จี ะดาเนินการ

ประเด็นโครงการ
๖. กิจกรรมและ
ดาเนินงาน

ประเด็นการวิเคราะห์

๖.๑ ลาดับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
๖.๒ กิจกรรมระบุวนั เวลาที่ดาเนินการ
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบั ผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
๗.รายละเอียด
๗.๑ การเขียนงบประมาณคานึงถึงความประหยัด
การใช้
๗.๒ งบประมาณที่คานวณถูกต้องตามระเบียบ
งบประมาณ
กระทรวงการคลัง
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ
๘.การประเมินผล ๘.๑ ตัวชี้วดั สามารถวัดได้
๘.๒ บอกวิธกี ารที่จะประเมิน
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
๙.ผลที่คาดว่าจะ ๙.๑ บอกผลที่ได้รบั ว่า จะได้รบั หลังสิ้นสุดโครงการ
ได้รบั
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบั บอกเป็ นผลลัพธ์( outcomes)
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบั สูงกว่าวัตถุประสงค์
รวม/เฉลี่ย
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ดี
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน เป็ นโครงการที่พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๕๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนนที่ได้
๑ ๒ ๓
✓

✓

✓

✓

✓

รวม

ชื่อโครงการ
ส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองนโยบาย สพฐ.
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั ่นคง
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมส้าทางการศึกษา
 นโยบายที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ .........๑........เป้ าประสงค์ที่.....๒.....มาตรฐานที่...๑..ข้อที่..๑.๒.๓.....
ผลการปฏิ บตั ิ ตามโครงการนี้ ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ นางสาวปั ทมา ใจชื่น
นางสาวนิตยาพร จัน ทร์ประสิทธิ ์

1. หลักการและเหตุผล
ปั จจุบัน ประเทศไทยเป็ น ส่วนหนึ่งของสังคมโลกที่จะต้องมีความสาพันธ์ในกระบวนการคิด การจัด การการเผชิญ
สถานการณ์การฝึ กทักษะร่ว มกับ ชุมชนชาติ ต่างๆที่อยู่ในสังคมโลกเดียวกันดังนัน้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ หมวด๔ มาตรา ๒๓ (๑) ให้มกี ารจัด การการศึกษาให้ผู้ท่ศี ึกษามีความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตัวเองต่ อ
สังคม (๒) ให้จดั การศึกษาให้ผู้ศึกษาฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์การฝึ กทักษะร่วมกับ ชุ ม ชน
ชาติอ่นื ในสังคมโลก จาเป็ น ต้องมีความรู้ความเข้าใจ เหตุการณ์ท่เี กิด ขึ้นในส่วนต่างๆ ของโลก ล้วนมีสาเหตุทงั ้ สิ้น และเมื่อ
เกิด ขึ้น แล้วย่อมมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็ น อยู่ของประชาชนใน เหตุการณ์ทงั ้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเ มือง ไม่
มากก็น้อย ซึ่งอาจจะขยายออกไปสู่ส่วนอื่นๆ ของโลกมากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นนัน้ จะเกี่ยวพันกับส่วนอื่นๆ
ในลักษณะใด ปัจจุบนั โลกที่เคยคิด ว่า กว้างใหญ่ได้แคบลงเหมือนโรงละครเล็กๆ ที่พลโลกได้มองเห็นและสัมผัสกับเหตุก ารณ์ ท่ี
เกิด ขึ้น โดยอาศัยความก้าวหน้าทางโทรคมนาคมสื่อสารและเทคโนโลยี โลกยุคใหม่เต็มไปด้วย การเปลี่ยนแปลงและแข่งขัน
ความผันผวนทางการเมืองวิถีทางการฑูต การชิงความได้เปรียบในด้านการค้าขายได้ขยายไปทัวโลก
่
จึงเรียกได้ว่าเป็ นยุ คแห่ ง
ข่าวสารและข้อมูล หากประเทศใดได้รับ ข่าวสารและมีข้อมู ลมากอยู่ในมือก็ถือว่าเป็ นฝ่ ายได้เปรียบ เพราะฉะนัน้ การศึกษา
เกี่ยวกับเหตุการณ์โลกปั จจุบนั จาเป็ นที่จะต้องฉับไวและทันต่อ เหตุการณ์ ซึ่งจาเป็ นต้องศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นให้เข้าใจถึงสาเหตุ
มูลฐานทัวไปก่
่ อน

ในการนาเสนอเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ การสนทนา การสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กนั ต้องใช้สถานการณ์ ท่ี
เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบนั ประกอบ เพื่อสร้างความสานึกรักชาติ ศาสน์และกษัตริย์ อีกทัง้ เพื่อความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์โลก
ปัจจุบนั ดังนัน้ จาเป็ นต้องให้มคี วามรู้เรื่องข่าวสารบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั อีกด้วย
จากความสาคัญดังกล่าว โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้มีการจัด กิจกรรมพัฒนาทักษะโดยได้จดั กิจกรรมที่ส่งเสริม ทัง้ ใน
ด้านภาษาและการนาเสนอ ให้นักเรียนได้รู้จกั เข้าใจ เรียนรู้เหตุการณ์ปัจจุบนั เพื่อที่จะพัฒนาความสามารถสู่ความเป็ นเลิศตาม
มาตรฐานสากลได้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถงึ วัฒนธรรมประเพณีตามมาตรฐานสากล
2.2 เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศแก่ผู้เรียน
3. เป้ าหมาย
3.3 เชิ งปริมาณ
3.3.1 นักเรียนเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ ๙๐
3.4 ด้านคุณภาพ
3.4.1 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมมากกว่าร้อยละ ๙๐
4. วิธีดาเนิ นการ
ขัน้ ตอน
5. วางแผน

6. ดาเนินการ

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ
4. ประชุมวางแผนโครงการ
5. เขียนโครงการเสนอขอ
อนุมตั ิ
6. กาหนดหน้าที่รบั ผิด ชอบ
กิจกรรมที่ดาเนิ นการ
กิจกรรมที่ 1 วันคริ สมาสต์
1. แต่งตัง้ /ประชุมคณะทางาน
2. บันทึกขออนุญาตจัด
กิจกรรม
3. กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
4. ดาเนินงานจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 วันตรุษจีน
1. แต่งตัง้ /ประชุมคณะทางาน
2. บันทึกขออนุญาตจัด
กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รบั ผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี ) ทรัพยากร
(บุคคล/กลุ่มงาน)
ระบุระยะเวลา
ครูในกลุ่มสาระภาษาต่าง
ที่ปฏิบตั ิ
ประเทศทุกคน
กิจกรรม

25 ธันวาคม
2563

1 กรกฏาคม
2563
ถึง

1.นางสาววิภาวรรณ วิชยั
ดิษฐ์
2.นางสาวพรพิลาส วิจติ
3.นางสาวมัสรีน่า สะนิ

1.นางสาวทิฆัมพร ออมสิน
2.นางสาวนฤมล บุญรอด

ขัน้ ตอน

7. ตรวจสอบ
และ
ประเมินผล

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ
3. กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
4. ดาเนินงานจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 วันอาเซียน
1. แต่งตัง้ /ประชุมคณะทางาน
2. บันทึกขออนุญาตจัด
กิจกรรม
3. กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
4. ดาเนินงานจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 4 วันทานาบาตะ
1. แต่งตัง้ /ประชุมคณะทางาน
2. บันทึกขออนุญาตจัด
กิจกรรม
3. กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
4. ดาเนินงานจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 5 ค่าย
ภาษาอังกฤษม.ต้น
1. แต่งตัง้ /ประชุมคณะทางาน
2. บันทึกขออนุญาตจัด
กิจกรรม
3. กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
4. ดาเนินงานจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 6 ค่าย
ภาษาอังกฤษม.ปลาย
1. แต่งตัง้ /ประชุมคณะทางาน
2. บันทึกขออนุญาตจัด
กิจกรรม
3. กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
4. ดาเนินงานจัดกิจกรรม
- ประเมิน ความพึงพอใจ
ของผู้เข้า ร่วมกิจกรรม
- วิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดจาก
การดาเนินงาน

ระยะเวลา งบประมาณ/
(วัน/เดือน/ปี ) ทรัพยากร
30 กันยายน
2564

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

28 กรกฎาคม
2563
ถึง
16 สิงหาคม
2563

1.นางสาวนิตยาพร
จันทร์ประสิทธิ ์
2.นายธีรรัตน์ โครตพันธุ์

1 ตุลาคม
2563
ถึง
30 กันยายน
2563

1.นางนฤมล ทิพย์พนิ ิจ

11 ธันวาคม
2563

1.นางสาวปั ทมา ใจชื่น
2.นางกวินนาฎ อินทจันทร์

18 ธันวาคม
2563

1.นางสาวปั ทมา ใจชื่น
2.นางกวินนาฎ อินทจันทร์

30 กันยายน
2564

ครูผู้รบั ผิดชอบแต่ละกิจกรรม

ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

ระยะเวลา งบประมาณ/
(วัน/เดือน/ปี ) ทรัพยากร

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

- รวบรวมข้อมูลและผลการ
ดาเนินงานที่สอดคล้อง
กับเป้ าหมายและระดับ
ความสาเร็จของโครงการ
และสรุปผลการประเมิน
โครงการ
8. สรุปและ
รายงานผล

- จัดทาแบบรายงาน
สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ
- เสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขสาหรับการ
จัดทาโครงการครัง้ ต่อไป
ให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น

30 กันยายน
2564

ครูผู้รบั ผิดชอบแต่ละกิจกรรม

5. ระยะเวลาดาเนิ นการ
1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
6. สถานที่ดาเนิ นการ
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
7. งบประมาณที่ใช้ จานวน 136,915 บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน )
 เงินอุดหนุนทัวไป
่
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 เงินอื่นๆ ระบุ...............................................................................................................
รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ 1 วันคริสมาสต์
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
1. ไวนิล 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 2 แผ่น
2. ชุดซานตาคลอส 2 ชุด
3. ต้นคริสต์มาส ขนาด 5 ฟุต

งบประมาณ
1,000
1,700
1,600

4.
๕.
๗.
8.
9.
10.
11.

ต้นคริสต์มาส ขนาด 3 ฟุต
วัสดุในการจัดงาน วันคริสต์มาส (ของขวัญ, ผลงาน,การตอบคำถาม)
ลูกโป่ งสี ลูกโป่ งฟอยล์
อุปกรณ์ห่อของขวัญ
ของตกแต่งต้น คริสมาสต์
หมวกซานต้า
สแตนดี้ Snowman และ Santa Claus
รวม

600
5,000
600
900
700
1,080
1,200
14.380

กิจกรรมที่ 2 วันตรุษจีน
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทนการแสดงเชิดสิงโต
การแสดงของนักเรียนศิลป์ภาษาจีนชั้น ม. ๔/๕ และ ม.๕/๕
ค่าเครื่องเขียน ของรางวัล
ค่าไวนิลขนาด ๐.๙ x ๒.๕ เมตร ๑ ผืน
อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่
ค่าชุดกี่เพ้า
อุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมวัฒนธรรมจีน
กิจกรรมประกวดร้องเพลงม.ต้น ม.ปลาย
จัดบูทกิจกรรมทางวัฒนธรรมจีน
จัดบูททำอาหารจีน
รวมเป็นเงินทั้งหมด

งบประมาณ
๒,000
1,000
3,000
800
2,500
๔,๖๐๐
700
5,400
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓0,000

กิจกรรมที่ 3 วันอาเซียน
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
- ค่าเครื่องเขียน ของรางวัล ,ค่าไวนิลขนาด ๐.๙ x ๒.๕ เมตร ๑ ผืน
- อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ จานวนเงิน อาทิเช่น ธงอาเซียน ดอกไม้
ภาพประกอบต่างๆ
รวม
กิจกรรมที่ 4 วันทานาบาตะ

งบประมาณ
4,000
6,000
10,000

ที่
1.
2.
3.
4.
๕.
๗.

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
การแสดงของนักเรียน
ค่าเครื่องเขียน ของรางวัล
ค่าไวนิลขนาด ๐.๙ x ๒.๕ เมตร ๑ ผืน
อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่
อาทิเช่น ต้นซากุระ ต้นไผ่ ,ผ้าขาว ,ลูกปิ งปอง ,
ค่าชุดกิโมโน
อุปกรณ์สาหรับทากิจกรรมวันทานาบาตะ
อาทิเช่น ชิทชูสชี มพูสาหรับทาดอกซากุระ ,เชือกขาว
พูกนั ,น้าหมึก
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

กิจกรรมที่ 5 ค่ายภาษาอังกฤษห้องโครงการพิเศษ ม.ต้น
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
1. ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท
2. ค่าไวนิลขนาด ๐.๙ x ๒.๕ เมตร ๑ ผืน
3. ค่ารถ
4. ค่าอาหารว่าง
6. ค่าอาหารกลางวัน
7. อุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม อาทิเช่น กระดาษขาว-เทา กระดาษสี
ปากกา
รวม
กิจกรรมที่ 6 ค่ายภาษาอังกฤษห้องโครงการพิเศษ ม.ปลาย
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
1. ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท
2. ค่าไวนิลขนาด ๐.๙ x ๒.๕ เมตร ๑ ผืน
3. ค่ารถ
4. ค่าอาหารว่าง
6. ค่าอาหารกลางวัน
7. อุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม อาทิเช่น กระดาษขาว-เทา กระดาษสี
ปากกา
รวม

งบประมาณ
1,000
2,000
800
2,500
3,000
700

10,000

งบประมาณ
8,400
800
10,800
2,700
8,640
5,000
36,340

งบประมาณ
8,400
800
10,500
2,655
8,840
5,000
36,195

8. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษา วัฒนธรรม และประเพณี

วิธีการประเมิน
1) ประเมินการจัด กิจกรรม
2) ประเมินผู้เรียน
3) ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
1) แบบประเมินการจัด
กิจกรรม
2) แบบประเมินผู้เรียน
3) แบบประเมินความพึง
พอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
9.1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถงึ วัฒนธรรมประเพณีตามมาตรฐานสากล
9.2 เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศแก่ผู้เรียน

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวปัทมา ใจชื่น)
ครู

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายจงรักษ์ บารุงวงศ์)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายบรรจง ภูวเศษรฐาวร)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา

ผู้อนุมตั โิ ครงการ
(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ตารางวิเคราะห์โครงการ ส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ให้นาโครงการที่เขียนเสร็จแล้วมาวิเคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง
คะแนน ๑ หมายถึง น้อย หรือ ไม่มี ๒ หมายถึง ปานกลาง และ ๓ หมายถึง มาก
ประเด็นโครงการ
ประเด็นการวิเคราะห์
ค่าคะแนนที่ได้ รวม
๑ ๒ ๓
๑.ชื่อโครงการ
๑.๑ ความถูกต้อง ชัดเจน
✓
๑.๒ สอดคล้องกับกิจกรรม
๑.๓ อ่านเข้าใจง่าย เร้าใจ
๒. แผนงาน
ถูกต้องตามหลักการจัดสรรงบประมาณ
✓
๓. หลักการและ ๓.๑ แสดงความเป็ นมา
✓
เหตุผล
๓.๒ มีข้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
๔. วัตถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกิดหลังดาเนินโครงการ
✓
๔.๒ มีความเป็ นไปได้
๔.๓ สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทา
๕. เป้ าหมาย
๕.๑ แสดงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
✓
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะดาเนินงาน
๕.๓ ระบุจานวนหรือวันเวลาสถานที่ท่จี ะดาเนินการ

ประเด็นโครงการ
๖. กิจกรรมและ
ดาเนินงาน

ประเด็นการวิเคราะห์

๖.๑ ลาดับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
๖.๒ กิจกรรมระบุวนั เวลาที่ดาเนินการ
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบั ผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
๗.รายละเอียด
๗.๑ การเขียนงบประมาณคานึงถึงความประหยัด
การใช้
๗.๒ งบประมาณที่คานวณถูกต้องตามระเบียบ
งบประมาณ
กระทรวงการคลัง
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ
๘.การประเมินผล ๘.๑ ตัวชี้วดั สามารถวัดได้
๘.๒ บอกวิธกี ารที่จะประเมิน
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
๙.ผลที่คาดว่าจะ ๙.๑ บอกผลที่ได้รบั ว่า จะได้รบั หลังสิ้นสุดโครงการ
ได้รบั
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบั บอกเป็ นผลลัพธ์( outcomes)
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบั สูงกว่าวัตถุประสงค์
รวม/เฉลี่ย
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ดี
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน เป็ นโครงการที่พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๕๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนนที่ได้
๑ ๒ ๓
✓

✓

✓

✓

✓

รวม

ชื่อโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองนโยบาย สพฐ.
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั ่นคง
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าทางการ
ศึกษา
 นโยบายที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ .........๑........เป้ าประสงค์ที่......๓....มาตรฐานที่...๓..ข้อที่..๓.๑......
ผลการปฏิ บตั ิ ตามโครงการนี้ ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ นางสาวปาลินี เพชรทอง นายสัญชัย พิกุลงาม นางสาวทิฆัมพร ออมสิน
และนางสาวอาภาภรณ์ บุตรสบง

1. หลักการและเหตุผล
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 กาหนดยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 1. จัด
การศึกษาเพื่อความมั ่นคง 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3.
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 6. พัฒนาระบบบริหารจัด การและส่งเสริม การมี
ส่วนร่วมในการจัด การศึก ษา จากนโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เ รียน และส่งเสริม การจัด การศึก ษาเพื่อ สร้ า งขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งเป็ นลักษณะที่ต้องการให้เกิด กับผู้ เรียนเพื่อสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่นื ได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๘ ประการ ได้แก ่่๑) รักชาติ
ศาสน กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย สุจริต ๓) มีวนิ ยั ๔) ใฝ่ เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั ่นในการท างาน ๗) รักความเป็ นไทย ๘)
มีจติ สาธารณะ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดให้ครูจดั การเรียนรู้โดยยึด ผู้เรียนเป็ นสาคัญ ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ ผู้เรียนได้พฒ
ั นาอย่างเต็มศักยภาพ ทัง้ 3
ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็ นส่วนหนึ่ งของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้น ฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน

เพื่อความเป็ นมนุ ษย์ท่สี มบูรณ์ทงั ้ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็ นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย
ปลูกฝังและสร้าง จิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อ่นื อย่างมีความสุข โรงเรียน
ทีปราษฎร์พทิ ยาได้เล็งเห็นความสาคัญในการจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงมีการส่งเสริมให้ จัดกิจกรรมดังกล่าวตรงตามหลัก สูต ร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี ผู้บาเพ็ญประโยชน์ อาสาพัฒนา นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ อี กทัง้ ยัง
ได้จัด กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อตอบสนอง นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล ตลอดจนได้จัดทาโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย์
2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนจัดทาโครงสร้างรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดทาแผนจัด การเรียนรู้
และนาแผนการจัด การเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริง
๒.๒ เพื่อให้ครูจดั ทาแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะผู้ท่มี คี วามต้องการจาเป็ นและต้องการความช่วยเหลือ เพื่อช่วยเหลือ
ตามความต้องการจริง
๒.๓ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เป็ นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา
3. เป้ าหมาย
๓.๑ เชิ งปริ มาณ
3.2.2 นักเรียน จานวน 1,๗๗๗ คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
3.2.3 ครูผู้สอน จานวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.4 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๙๐
4. วิธีดาเนิ นการ

ขัน้ ตอน

7. วางแผน
(STP)

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

7. ประชุมวางแผน
โครงการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ระยะเวลา

งบประมาณ/

(วัน/เดือน/ปี )

ทรัพยากร

(บุคคล/กลุ่ม
งาน)

1. ครู จานวน
๑๐๐คน

1. นางสาวปาลินี
เพชรทอง

๑ ตุลาคม
2563

ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

ระยะเวลา

งบประมาณ/

(วัน/เดือน/ปี )

ทรัพยากร

8. เขียนโครงการเสนอขอ
อนุมตั ิ
9. กาหนดหน้าที่
รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ ๑ สวนสนาม
และทบทวนคาปฏิ ญาณ
1. ซักซ้อมการจัดกิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรียง
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์
3. เตรียมสถานที่จดั กิจกรร
4. จัดสถานที่ใช้ในการ
ประกอบกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๒ ถวายราช
สดุดี เนื่ องในวันวชิ ราวุธ
1. ซักซ้อมการจัดกิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรียง
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์
3. เตรียมสถานที่จดั กิจกรร
4. จัดสถานที่ใช้ในการ
ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ ๓ ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่ม
งาน)
2. นายสัญชัย
พิกุลงาม
3. นางสาว
ทิฆมั พร ออมสิน
๔.นางสาวอาภา
ภรณ์ บุตรสบง

1 กรกฎาคม
256๔

๒๕
พฤศจิกายน
256๔

1 มกราคม
๖๔ -30

1. นร.จานวน 1,
๑๑๗ คน
2. ครู จานวน
๑๐๐คน
งบประมาณ
(๔,๑00)

1. นางยุพาพร
เกิดขุมทอง
2. นายเดชศรี สุวิ
รัตน์

1. นร.จานวน 1,
๑๑๗ คน
1.นางสาวปาลินี
2. ครู จานวน
เพชรทอง
๑๐๐คน
2. 1. นางยุพาพร
งบประมาณ เกิดขุมทอง
(๔,๑0๐)

1. นางสาวปาลินี
1. นร.จานวน 1, เพชรทอง
๗๗๗ คน

ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

ระยะเวลา

งบประมาณ/

(วัน/เดือน/ปี )

ทรัพยากร

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่ม
งาน)

1. ติอต่อสถานที่ท่จี ะไป
ทัศนศึกษา
2. แจ้งกาหนดการทัศน
ศึกษาให้นักเรียนทราบ
3. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ใี ช้
ในการทากิจกรรม

มกราคม 256 2. ครู จานวน
๔
๑๐๐คน
งบประมาณ
(๖๐๔,๖๕๐)

2. ดาเนินการ

กิจกรรมที่ดาเนิ นการ

(SIP)

กิจกรรมที่ ๔ ชุมนุม

1. นร.จานวน 1,
1 ตุลาคม๖๓ - ๗๗๗ คน
๔.นางสาวอาภา
2. ครู จานวน
30 กันยายน
ภรณ์ บุตรสบง
๑๐๐คน
256๔
งบประมาณ
(๒๐,๐0๐)

1. ซักซ้อมการจัดกิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรียง
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์

2. นายสัญชัย
พิกุลงาม
3. นางสาว
ทิฆมั พร ออมสิน
๔.นางสาวอาภา
ภรณ์ บุตรสบง

3. เตรียมสถานที่จดั กิจกรร
4. จัดสถานที่ใช้ในการ
ประกอบกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๕ ลดเวลา
เรียนเพิ่ มเวลารู้
1. เตรียมสถานที่จดั
กิจกรรม
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์
3. แจ้งสถานที่จดั กิจกรรม
ให้นักเรียนทราบ

1. นร.จานวน 1,
1 ตุลาคม -30 ๗๗๗ คน
1. นางกวินนาฎ
2.
ครู
จ
านวน
อินทจันทร์
กันยายน 256
๑๐๐คน
๔
2.นางอัญวีณ์ หนู
อุไร

ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

ระยะเวลา

งบประมาณ/

(วัน/เดือน/ปี )

ทรัพยากร

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่ม
งาน)

กิจกรรมที่ ๖ ลูกเสือ-เนตร 1 ธันวาคม 1. นร.จานวน
๖๓ -30
๔๒๔ คน
นารี ม. ๑
มกราคม256๔ 2. ครู จานวน
๑.ซักซ้อมการจัดกิจกรรม
๑๙คน
เพื่อความพร้อมเพรียง
(๙๒,๔๑๐)
๓.เตรียมสถานที่จดั กิจกรรม
๔.เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์
๕.แจ้งสถานที่จดั กิจกรรมให้
นักเรียนทราบ

๑.นางยุพาพร
เกิดขุนทอง

กิจกรรมที่ ๗ ลูกเสือ1 ธันวาคม 1. นร.จานวน
๖๓ -30
๓๘๖ คน
เนตรนารี ม. ๒
มกราคม256๔ 2. ครู จานวน
๑.ซักซ้อมการจัดกิจกรรม
๑๘คน
เพื่อความพร้อมเพรียง
(๙๓,๐๙๐)
๓.เตรียมสถานที่จดั กิจกรรม
๔.เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์
๕.แจ้งสถานที่จดั กิจกรรมให้
นักเรียนทราบ
กิจกรรมที่ ๘ ลูกเสือ-เนตร 1 ธันวาคม 1. นร.จานวน
๖๓ -30
๓๐๗ คน
นารี ม. ๓
มกราคม256๔ 2. ครู จานวน
๑.ซักซ้อมการจัดกิจกรรม
๑๙คน
เพื่อความพร้อมเพรียง
(๑๓๙,๐๙๐)
๓.เตรียมสถานที่จดั กิจกรรม
๔.เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์
๕.แจ้งสถานที่จดั กิจกรรมให้
นักเรียนทราบ

๑.นายเดชศรี สุวิ
รัตน์

๒.นางสาวจันทร์จี
รา บุญปติ

๒.นายจตุรงค์ ขุน
ปักษี

๑.นายเจนณรงค์
พันทวี
๒.นางสาวจิราพร
บุญเหลือ

ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

ระยะเวลา

งบประมาณ/

(วัน/เดือน/ปี )

ทรัพยากร

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่ม
งาน)

กิจกรรมที่ ๙ ผู้บาเพ็ญ
1 ธันวาคม 1. นร.จานวน
๑.นางสาวจิรา
ภรณ์ ทลิกรรณ์
๖๓ -30
๓๕๐ คน
ประโยขน์ ระดับชัน้
มกราคม256๔ 2. ครู จานวน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
๒.นางสาวเกศว
๑๓คน
๑.ซักซ้อมการจัดกิจกรรม
รา ศรีวบิ ูลย์
(๘๕,๑๐๐)
เพื่อความพร้อมเพรียง
๓.เตรียมสถานที่จดั กิจกรรม
๔.เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์
๕.แจ้งสถานที่จดั กิจกรรมให้
นักเรียนทราบ
กิจกรรมที่ ๑๐ อาสา
1 ธันวาคม 1. นร.จานวน
๑.นายสัญชัย
พิกุลงาม
๖๓ -30
๒๐๑ คน
พัฒนา ระดับชัน้
มกราคม256๔ 2. ครู จานวน ๕
มัธยมศึกษาตอนปลาย
๒.นางสาววรรณ
คน
๑.ซักซ้อมการจัดกิจกรรม
วิภา วิชยั ดิษฐ์
(๔๖,๔๑๕)
เพื่อความพร้อมเพรียง
๓.เตรียมสถานที่จดั กิจกรรม
๔.เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์
๕.แจ้งสถานที่จดั กิจกรรมให้
นักเรียนทราบ
กิจกรรมที่ ๑๑ นศท.
1 ธันวาคม 1. นร.จานวน
๑.นายวรัญญู
ทองทองถึง
๖๓ -30
๑๑๔ คน
(นักศึกษาวิชาทหาร)
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอน มกราคม256๔ 2. ครู จานวน ๖ ๒.นางสาวชกา
คน
ปลาย
ภัฎ ทิศคงทอง
(๔๖,๔๑๕
๑.ซักซ้อมการจัดกิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรียง
๓.เตรียมสถานที่จดั กิจกรรม
๔.เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์
๕.แจ้งสถานที่จดั กิจกรรมให้
นักเรียนทราบ

ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

ระยะเวลา

งบประมาณ/

(วัน/เดือน/ปี )

ทรัพยากร

กิจกรรมที่ ๑๒ วันเฉลิม
๓ มิถุนายน
๒๕๖๔
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาพัชร
สุธาพิ มลักษณ์ พระราชิ นี
๑.ซักซ้อมการจัดกิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรียง
๓.เตรียมสถานที่จดั กิจกรรม
๔.เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์
๕.แจ้งสถานที่จดั กิจกรรมให้
นักเรียนทราบ
กิจกรรมที่ ๑๓ แห่เทียน
๕ กรกฎาคม
๒๕๖๔
พรรษา
๑.ซักซ้อมการจัดกิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรียง
๓.เตรียมสถานที่จดั กิจกรรม
๔.เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์
๕.แจ้งสถานที่จดั กิจกรรมให้
นักเรียนทราบ
กิจกรรมที่ ๑๔ วันเฉลิม
๒๘ กรกฎาคม
๒๕๖๔
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั
๑.ซักซ้อมการจัดกิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรียง
๓.เตรียมสถานที่จดั กิจกรรม
๔.เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์
๕.แจ้งสถานที่จดั กิจกรรมให้
นักเรียนทราบ

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่ม
งาน)

1. นร.จานวน 1,
๗๗๗ คน
2. ครู จานวน
๑๐๐คน
งบประมาณ
(๕,๕๐๐)

๑. น.ส.ปาลินี
เพชรทอง

1. นร.จานวน 1,
๗๗๗ คน
2. ครู จานวน
๑๐๐คน
งบประมาณ
(๕,๐๐๐)

๑.นายณัฐกิตติ ์
สารสุข

1. นร.จานวน 1,
๗๗๗ คน
2. ครู จานวน
๑๐๐คน
งบประมาณ
(๔,๕๐๐)

๑.นางสาวจิตชนก
ประชุมทอง

๒. นางสาวพร
ประภา นิรตั น์

๒. น.ส.ปาลินี
เพชรทอง

๒. นางสาวพร
ประภา นิรตั น์

ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

กิจกรรมที่ ๑๕ วันแม่
แห่งชาติ
๑.ซักซ้อมการจัดกิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรียง
๓.เตรียมสถานที่จดั กิจกรรม
๔.เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์
๕.แจ้งสถานที่จดั กิจกรรมให้
นักเรียนทราบ
กิจกรรมที่ ๑๖ วันปิ ย
มหาราช
๑.ซักซ้อมการจัดกิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรียง
๓.เตรียมสถานที่จดั กิจกรรม
๔.เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์
๕.แจ้งสถานที่จดั กิจกรรมให้
นักเรียนทราบ
กิจกรรมที่ ๑๗ วันพ่อ
แห่งชาติ
๑.ซักซ้อมการจัดกิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรียง
๓.เตรียมสถานที่จดั กิจกรรม
๔.เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์
๕.แจ้งสถานที่จดั กิจกรรมให้
นักเรียนทราบ

ระยะเวลา

งบประมาณ/

(วัน/เดือน/ปี )

ทรัพยากร

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่ม
งาน)

๑๒ สิงหาคม 1. นร.จานวน 1,
๒๕๖๔
๗๗๗ คน
2. ครู จานวน
๑๐๐คน
งบประมาณ
(๓,๙๐๐)

๑.นางสาวชุตมิ า
จิตรารมณ์

๒๓ ตุลาคม
๒๕๖๔

1. นร.จานวน 1,
๗๗๗ คน
2. ครู จานวน
๑๐๐คน
งบประมาณ
(๔,๐๐๐)

๑.นางสาวราวีญา
ซอมัด

1. นร.จานวน 1,
๗๗๗ คน
2. ครู จานวน
๑๐๐คน
งบประมาณ
(๔,๐๐๐)

๑.นางสาวอมร
ทิพย์ จิตอารีย์

๕ ธันวาคม
๒๕๖๓

๒.นางสาวธัญญา
รัตน์ จิตราภิรมย์

๒.นางสาวนิตยา
พร จันทร์
ประสิทธิ ์

๒.นายสัญชัย
พิกุลงาม

ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

กิจกรรมที่ ๑๘ วันขึ้นปี
ใหม่
๑.ซักซ้อมการจัดกิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรียง
๓.เตรียมสถานที่จดั กิจกรรม
๔.เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์
๕.แจ้งสถานที่จดั กิจกรรมให้
นักเรียนทราบ
กิจกรรมที่ ๑๙ รอบรัว้
๑.ซักซ้อมการจัดกิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรียง
๓.เตรียมสถานที่จดั กิจกรรม
๔.เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์
๕.แจ้งสถานที่จดั กิจกรรมให้
นักเรียนทราบ

ผู้รบั ผิดชอบ

ระยะเวลา

งบประมาณ/

(วัน/เดือน/ปี )

ทรัพยากร

๑ ธันวาคม
๒๕๖๓

1. นร.จานวน 1,
๗๗๗ คน
2. ครู จานวน
๑๐๐คน
งบประมาณ
(๓๔,๐๐๐)

๑.นายธีรรัตน์
โคตรพันธ์

1. นร.จานวน
๑๙๕ คน
2. ครู จานวน
๑๕คน
งบประมาณ
(๓๐๕,๐๐๐)

๑.นางสาวจันทร์จิ
รา บุญปติ

๑ธันวาคม
๒๕๖๓-๓๐
มกราคม
๒๕๖๔

(บุคคล/กลุ่ม
งาน)

๑.นางสาวราวีญา
ซอมัด

๒.นางสาวกรกมล
กุลทอง
๓.นางสาวเกศว
รา
ศรีวบิ ูลย์

3. ตรวจสอบ
และ
ประเมินผล

กิจกรรมที่ ๒๐ เอกสารสื่อ
และเทคโนโลยี
๑.ซักซ้อมการจัดกิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรียง
๓.เตรียมสถานที่จดั กิจกรรม
๔.เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์
๕.แจ้งสถานที่จดั กิจกรรมให้
นักเรียนทราบ
1. ติดตามผลการ
ดาเนินงานและปัญหาที่

๑ ตุลาคม
๒๕๖๓-๓๐
กันยายน
๒๕๖๔

1. นร.จานวน
๑,๗๗๗ คน
2. ครู จานวน
๑๐๐คน
งบประมาณ
(๒๔๗,๙๒๓.๙๙)

1. นางสาวปาลินี
เพชรทอง
2. นายสัญชัย
พิกุลงาม

1 ตุลาคม
๒๕๖๓ -30

-

1. นางสาวปาลินี
เพชรทอง

ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

(SEP)
2.
3.

4.

5.

4. สรุปและ
รายงานผล
(SBP)

-

-

5. ระยะเวลาดาเนิ นการ
วันเริม่ ต้นโครงการ

เกิดขึ้นระหว่าง
ปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบความคืบหน้า
การปฏิบตั ิงาน
ประเมินผลความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
วิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดจากการ
ดาเนินงาน
รวบรวมข้อมูลและผล
การดาเนินงานที่
สอดคล้องกับเป้ าหมาย
และระดับความสาเร็จ
ของโครงการและ
สรุปผลการประเมิน
โครงการ
จัดทาแบบรายงาน
สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ
เสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขสาหรับ
การจัดทาโครงการครัง้
ต่อไปให้มีคุณภาพมาก
ยิง่ ขึ้น

1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ระยะเวลา

งบประมาณ/

(วัน/เดือน/ปี )

ทรัพยากร

กันยายน 256
๔

30 กันยายน
256๔

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่ม
งาน)
2. นายสัญชัย
พิกุลงาม
3. นางสาว
ทิฆมั พร ออมสิน
๔.นางสาวอาภา
ภรณ์ บุตรสบง

-

1. นางสาวปาลินี
เพชรทอง
2. นายสัญชัย
พิกุลงาม
3. นางสาว
ทิฆมั พร ออมสิน
๔.นางสาวอาภา
ภรณ์ บุตรสบง

วันสิ้นสุดโครงการ
30 กันยายน พ.ศ. 256๔
6. สถานที่ดาเนิ นการ
6.๑ สวนสนามและทบทวนคาปฏิญาณ ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา
6.๒ ถวายราชสดุด ี เนื่องในวันวชิราวุธ ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา
6.๓ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 – 6 ณ
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
6.๔ ชุมนุม ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา
6.๕ ลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา
๖.๖ วันสาคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

7. งบประมาณที่ใช้ จานวน ๒,๒๖๖,๑๐๕ บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน)
 เงินอุดหนุนทัวไป
่
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (93,500 บาท)
 เงินห้องเรียนโครงการพิเศษ

รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ สวนสนามและทบทวนคาปฏิ ญาณ
สนองนโยบาย
ที่/กลยุทธ์/
กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณ
มาตรฐาน/ ข้อ
ที่
๗. สวน
นโยบายที่ 2 กล 1. ค่าป้ ายไวนิล ขนาด 150*100
สนามและ
ยุทธ์ 1
cm 1 ผืน ราคา 1,000 บาท
ทบทวนคา
มาตรฐานที่ 3 2. ค่าอุปกรณ์จดั สถานที่ 2,000
ปฏิญาณ
ข้อที่ 3.1
บาท
๓. ค่าพวงมาลัย คล้องมือ 100
บาท
๔. ค่ารูปหล่อ รัชกาลที่ 6 2 รูป
ราคา ๑,000 บาท

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

1 กรกฎาคม 1.นางยุพาพร เกิด
2564
ขุนทอง
2. นายเดชศรี สุวิ
รัตน์

รวมเงินทัง้ สิ้ น

๔,๑00 บาท

กิจกรรมที่ ๒ ถวายราชสดุดี

กิจกรรม
๘. ถวาย
ราชสดุด ี
เนื่องในวัน
วชิราวุธ

สนองนโยบาย
ที่/กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ข้อ
ที่
นโยบายที่ 2 กล
ยุทธ์ 1
มาตรฐานที่ 3
ข้อที่ 3.1

รวมเงินทัง้ สิ้ น

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

1. ค่าป้ ายไวนิล ขนาด 150*100 cm
25
1 ผืน ราคา 1,000 บาท
พฤศจิกายน
2563
2. ค่าอุปกรณ์จดั สถานที่ราคา ๑,000
บาท
๓. ค่าพวงมาลัย คล้องมือ 100 บาท
๔. ค่าพวงมาลา จานวน 4 พวง
ราคา 2,000 บาท
๔,๑00 บาท

ผู้รบั ผิดชอบ
1. นางสาวปาลินี
เพชรทอง
2. นางยุพาพร เกิด
ขุมทอง

กิจกรรมที่ ๓ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
กิจกรรม
๙. ทัศน
ศึกษา
แหล่ง
เรียนรู้

สนองนโยบายที่/
กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กล
ยุทธ์ 1
มาตรฐานที่ 30
ข้อที่ 3.1

ผู้รบั ผิดชอบ
รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

1. ค่าป้ ายไวนิล ขนาด 150*100 cm
6 ผืน ราคา 6,000 บาท
2. ค่ารถโดยสาร เดินทางไป-กลับ
นักเรียน 1,809 คน จานวน 112 คัน

8-10
มกราคม
2564

1. นางสาวปาลินี
เพชรทอง
2. นายสัญชัย พิกุล
งาม

(นอก
สถานที่)

รวมเงินทัง้ สิ้ น

คันละ 1,200 บาท เป็ นเวลา 1 วัน
ราคา 134,400 บาท
3. ค่าอาหารนักเรียน จานวน 1,809
คน คนละ 50 บาท จานวน 1 มื้อ
ราคา 90,450 บาท
4. ค่าอาหารครู จานวน 100 คน คน
ละ 50 บาท จานวน 1 มื้อ ราคา
5 ,000 บาท
5. ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้นักเรียน
จานวน 1,809 คน คนละ 200 บาท
1 วัน ราคา 361,800 บาท
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัด
กิจกรรม 6 ระดับราคา 6,000 บาท
603,650 บาท

กิจกรรมที่ ๔ ชุมนุม

กิจกรรม
๑๐. ชุมนุม

สนองนโยบาย
ที่/กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ข้อ
ที่
นโยบายที่ 2 กล
ยุทธ์ 1
มาตรฐานที่ 3
ข้อที่ 3.1

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

- จัดทาคู่มอื กิจกรรมชุมนุม
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานชุมนุม
(จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของแต่ละชุมนุม
ในการจัดแสดงผลงาน)

รวมเงินทัง้ สิ้ น

ผู้รบั ผิดชอบ

1 ตุลาคม ๑.นางสาวอาภา
2563 ภรณ์ บุตรสบง
30 กันยายน
2564

๒0,000

กิจกรรมที่ ๕ ลดเวลาเรียนเพิ่ มเวลารู้
กิจกรรม

สนองนโยบาย
ที่/กลยุทธ์/

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน/ ข้อ
ที่
๑๑.ลดเวลา นโยบายที่ 2 กล
เรียน เพิม่
ยุทธ์ 1
เวลารู้
มาตรฐานที่ 3
ข้อที่ 3.1

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ตุลาคม 1. นางอัญวีณ์ หนู
2563 อุไร
30 กันยายน 2. นางสาวกวินนาฎ
2564

กิจกรรมที่ ๖ ลูกเสือ-เนตรนารี ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑
สนองนโยบายที่/
กิจกรรม
กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ข้อที่
๑. ลูกเสือ นโยบายที่ 2 กล
– เนตร
ยุทธ์ 1
นารี
มาตรฐานที่ 3 ข้อ
ม.1
ที่ 3.1

รวมเงินทัง้ สิ้ น

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

- ค่าอาหารครู จานวน 21 คน มื้อละ 1 ธันวาคม
50 บาท จานวน 2 มื้อ ราคา 2,100
2563บาท
30 มกราคม
2564
- ค่าอาหารนักเรียน จานวน 434
คน มื้อละ 50 บาท จานวน 2 มื้อ
ราคา 43,400 บาท
- ค่าอาหารว่างนักเรียน จานวน 434
คนมื้อละ 25 บาท จานวน 4 มื้อ
ราคา 43,400 บาท
- ค่าอาหารว่างครู จานวน 21 คน
มื้อละ 25 บาท จานวน 4 มื้อ ราคา
21,000 บาท
9๒,๔๑0

กิจกรรมที่ ๗ ลูกเสือ-เนตรนารี ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๒

ผู้รบั ผิดชอบ
๑.นางยุพาพร เกิด
ขุนทอง
๒.นางสาวจันทร์จี
รา บุญปติ

สนองนโยบายที่/
กิจกรรม
กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ข้อที่
๒. ลูกเสือ นโยบายที่ 2 กล
– เนตร
ยุทธ์ 1
นารี
มาตรฐานที่ 3 ข้อ
ม.2
ที่ 3.1

รวมเงินทัง้ สิ้ น

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

- ค่าอาหารครู จานวน 20 คน มื้อ
1 ธันวาคม
ละ 50 บาท จานวน 2 มื้อ ราคา
25632,000 บาท
30 มกราคม
2564
- ค่าอาหารว่างครู จานวน 20 คน
มื้อละ 25 บาท จานวน 4 มื้อ ราคา
2,000 บาท
- ค่าอาหารนักเรียน จานวน 390
คน มื้อละ 50 บาท จานวน 2 มื้อ
ราคา 39,000 บาท
- ค่าอาหารว่างนักเรียน จานวน
390 คนมื้อละ 25 บาท จานวน 4
มื้อ ราคา 39,000 บาท
๙๓,0๙0

๑.นายเดชศรี สุวิ
รัตน์
๒.นายจตุรงค์ ขุน
ปักษี

กิจกรรมที่ ๗ ลูกเสือ-เนตรนารี ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๓
สนองนโยบายที่/
กิจกรรม
กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ข้อที่
๓. ลูกเสือ นโยบายที่ 2 กล
– เนตร
ยุทธ์ 1
นารี
มาตรฐานที่ 3 ข้อ
ม.3
ที่ 3.1

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

- ค่าอาหารครู จานวน 20 คน มื้อ
ละ 50 บาท จานวน 6 มื้อ เวลา 2
วัน ราคา 6,000 บาท
- ค่าอาหารว่างครู จานวน 20 คน
มื้อละ 25 บาท จานวน 4 มื้อ ราคา
2,000 บาท
- ค่าอาหารนักเรียน จานวน 312
คน มื้อละ 50 บาท จานวน 6 มื้อ
เวลา 2 วัน ราคา 93,600 บาท
- ค่าอาหารว่างนักเรียน จานวน
312 คนมื้อละ 25 บาท จานวน 4
มื้อ ราคา 31,200

1 ธันวาคม
256330 มกราคม
2564

1. นายเจนณรงค์
พันทวี
2. นางสาวจิราภรณ์
บุญเหลือ

รวมเงินทัง้ สิ้ น

13๙,๐๙0

กิจกรรมที่ ๙ ผู้บาเพ็ญประโยชน์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
สนองนโยบาย
ที่/กลยุทธ์/
กิจกรรม
มาตรฐาน/ ข้อ
ที่
๔. ผู้
นโยบายที่ 2 กล
บาเพ็ญ
ยุทธ์ 1
ประโยชน์ มาตรฐานที่ 3
ข้อที่ 3.1

รวมเงินทัง้ สิ้ น

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

-ค่าป้ ายไวนิล ราคา 500 บาท
1 ธันวาคม 1. นางสาวจิราภรณ์
2563- 30
ทลิกรรณ์
-ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 2
ชม. ๆ ละ 600บาท รวม 2,400 บาท มกราคม 2564 2. นางสาวเกศวรา
ศรีวบิ ูลณ์
-ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 50 บาท
จานวน 2 มื้อ นักเรียน 370 คน ครู
16 คน รวม 38,600 บาท
-ค่าอาหารว่าง มื้อละ 25 บาท
จานวน 4 มื้อ นักเรียน 370 คน ครู
16 คน รวม 38,600 บาท
-ค่าใช้จ่ายอื่น (น้าแข็ง,ถังน้า,ถุงดา,
อุปกรณ์เข้าฐาน) รวม 5,000 บาท
85,100

กิจกรรมที่ ๑๐ อาสาพัฒนา ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
สนองนโยบาย
ที่/กลยุทธ์/
กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณ
มาตรฐาน/ ข้อ
ที่
๕.อาสา นโยบายที่ 2 กล - ค่าอาหารกลางวัน 2 วัน 2 มื้อๆละ
พัฒนา
ยุทธ์ 1
50 บาท จานวน 201 คน ราคา
มาตรฐานที่ 3 20,100 บาท
ข้อที่ 3.1
- ค่าอาหารว่าง 2 วัน 4 มื้อ ๆ ละ 25
บาท จานวน 201 คน ราคา 20,100
บาท
- ค่าอาหารว่างครู 4 มื้อ มื้อละ 25
บาท จานวน 6 คน ราคา 600 บาท

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

1 ธันวาคม
256330 มกราคม
2564

1. นายสัญชัย พิกุล
งาม
2. นางสาววิภา
วรรณ
วิชยั ดิษฐ์

- ค่าอาหารกลางวันครู 2 มื้อ มื้อละ
50 บาท จานวน 6 คน ราคา 600
บาท
- ค่าน้าดื่ม 3 วัน (ขวด) ๆ ละ 5
บาท จานวน
201 คน ราคา 3,015 บาท

กิจกรรม

สนองนโยบาย
ที่/กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ข้อ
ที่

รวมเงินทัง้ สิ้ น

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

- ค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิน่ 1,600
บาท
- ค่าไวนิล ขนาด2*3 เมตร จานวน 1
แผ่น ราคา 1,000 บาท
- กระดาษ A 4 ,ปากกาเคมี,เชือก
1,000 บาท
46,415

กิจกรรมที่ ๑๑ นศท. (นักศึกษาวิชาทหาร) ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
สนองนโยบาย
ที่/กลยุทธ์/
กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณ
มาตรฐาน/ ข้อ
ที่
๖.
นโยบายที่ 2 กล กิจกรรมที่ 1 อบรมนศท. จราจร
นักศึกษา
ยุทธ์ 1
- ค่าวิทยากร 2 ท่าน อบรม 1 วัน
วิชาทหาร
ท่านละ 1,600 บาท

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

1 ตุลาคม
2563-

1. นายวรัญญู ทอง
ถึง
2. นางสาวชกาภัฎ

มาตรฐานที่ 3
ข้อที่ 3.1

กิจกรรม

รวม 3,200 บาท
- ค่าปลอกแขน นศท.จราจร จานวน
20 ปลอก ราคา 200 บาทต่อชิ้นรวม
4,000 บาท
- ค่านกหวีดและสายยงยศจราจร
จานวน 20 เส้น ราคา 200 บาทต่อชิ้น
รวม 4,000 บาท
- ค่าถุงมือ จานวน 20 ถุงราคา 50
บาทต่อชิ้น รวม 1,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง จานวน 120 คน มื้อ
ละ 25 บาท รวม 3,000 บาท
- ค่าอาหารเที่ยง จานวน 120 คน มื้อ
ละ 50 บาท รวม 6,000 บาท
- ค่าไวนิล ขนาด 2.4x1.2 ม. ราคา
1,300 บาท
- โทรโข่ง 1 ตัว ราคา 2,000 บาท

สนองนโยบาย
ที่/กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ข้อ
ที่

รายละเอียดงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเข้าค่าย
นศท.ศูนย์ฝึกเกาะสมุย
- ป้ ายไวนิล ขนาด 1.2x2.4 ม.
ราคา 1,300 บาท

30 กันยายน ทิศคงทอง
2564

ระยะเวลา ผู้รบั ผิดชอบ

รวมเงินทัง้ สิ้ น

- ค่าน้าแข็งและน้าดื่ม จานวน
120 คน จานวน 15 วัน ประมาน
คนละ 5 บาท รวม 9,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง จานวน 20 คน
มื้อละ 25 บาท จานวน 2 มื้อ
จานวน 15 วัน รวม 15,000 บาท
- ค่าอาหารมื้อเที่ยง วิทยากร
ทหารที่ทาการฝึก ทหารจานวน
20 คน จานวน 15 วัน มื้อละ 50
บาท รวม 15,000 บาท
-ค่าดอกไม้ พานไหว้ครู 2 พาน
ราคาพานละ 250 บาทรวม500
บาท
กิจกรรมที่ 3 นักศึกษาวิชาทหาร
จิตอาสา
-ป้ ายไวนิล ขนาด 1.2x2.4 เมตร
ราคา 1,300 บาท
-ค่าอาหารเที่ยง จานวน 120 คน
มื้อละ 50 บาท รวม 6,000 บาท
-ค่าเดินทางไป-กลับ(โรงเรียน-พรุ
เฉวง) จานวน 120 คน คนละ
100 บาท รวม 12,000บาท
๘๖,๖๐๐

กิจกรรมที่ ๑๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระราชินี
สนองนโยบาย
ที่/กลยุทธ์/
กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา ผู้รบั ผิดชอบ
มาตรฐาน/ ข้อ
ที่

14. วันเฉลิม
นโยบายที่ 2
พระ
กลยุทธ์ท่ี 1
ชนมพรรษา
มาตรฐานที่ 3
สมเด็จพระนาง
ข้อที่ 3.1
เจ้าสุทดิ า พัชร
สุธาพิมล
ลักษณ์ พระ
ราชินี

รวมเงินทัง้ สิ้ น
กิจกรรมที่ ๑๓ แห่เทียนพรรษา
สนองนโยบาย
ที่/กลยุทธ์/
กิจกรรม
มาตรฐาน/ ข้อ
ที่
15. แห่เทียน นโยบายที่ 2 กล
พรรษา
ยุทธ์ท่ี 1
มาตรฐานที่ 3
ข้อที่ 3.1

รวมเงินทัง้ สิ้ น

1. ค่าป้ ายไวนิลโครงการ ขนาด
3 มิถุนายน
2x4 เมตร จานวนเงิน 2,000 บาท 2564
2. ค่าวัสดุ และดอกไม้ในการ
ตกแต่งเวที เป็ นเงิน 2,000 บาท
3. ค่าเครื่องทองน้อย จานวนเงิน
500 บาท
4. สมุดลงนามถวายพระพร เป็ น
เงิน 400 บาท
5. ค่าซักผ้า 10 กิโลกรัม กิโลกรัม
ละ 40 บาท เป็ นเงิน 600 บาท
๕,๕๐๐

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

1. ดอกไม้สด เป็ นเงิน 1,000 บาท 5
2. สเตียริน เป็ นเงิน 1000 บาท
กรกฎาคม
3. พี.อี. เป็ นเงิน 400 บาท
2564
4. ขี้ผ้งึ เป็ นเงิน 300 บาท
5. สี เป็ นเงิน 200 บาท
6. หัวน้าหอม เป็ นเงิน 300 บาท
7. พาราฟิ น เป็ นเงิน 200 บาท
๕,๐๐๐

กิจกรรมที่ ๑๔ . วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

นางสาวปาลินี
เพชรทอง
นางสาวพร
ประภา นิ
รัตน์

ผู้รบั ผิดชอบ
นายณัฐกิตติ ์
สารสุข
นางสาวปาลินี
เพชรทอง

สนองนโยบาย
ที่/กลยุทธ์/
กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
มาตรฐาน/ ข้อ
ที่
16. วันเฉลิม
นโยบายที่ 2 กล
1. ป้ ายไวนิลโครงการ ข
28
พระ
ยุทธ์ท่ี 1
2. นาด 2x4 เมตร จานวน
กรกฎาคม
ชนมพรรษา
มาตรฐานที่ 3
เงิน 2,000 บาท
2564
พระบาท
ข้อที่ 3.1
2. ค่าวัสดุ และดอกไม้ในการ
สมเด็จพระ
ตกแต่งเวที เป็ นเงิน 2,000 บาท
เจ้าอยู่หัว
3. สมุดลงนามถวายพระพร เป็ น
เงิน 500 บาท
4. ค่าซักผ้า 10 กิโลกรัม กิโลกรัม
ละ 40 บาท เป็ นเงิน 600 บาท
รวมเงินทัง้ สิ้ น
๔,๕๐๐

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวจิต
ชนก ประชุม
ทอง
นางสาวพร
ประภา นิ
รัตน์

กิจกรรมที่ ๑๕ วันแม่แห่งชาติ (12 สิ งหาคม 2564)

กิจกรรม
17. วันแม่
แห่งชาติ
(12 สิ งหาคม
2564)

สนองนโยบาย
ที่/กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ข้อ
ที่
นโยบายที่ 2 กล
ยุทธ์ท่ี 1
มาตรฐานที่ 3
ข้อที่ 3.1

รายละเอียดงบประมาณ
1. ค่าป้ ายไวนิลโครงการ ขนาด
2x4 เมตร เป็ นเงิน 2,000 บาท
2. ค่าวัสดุ และดอกไม้ในการ
ตกแต่งเวที เป็ นเงิน 1,500 บาท
3. สมุดลงนามถวายพระพร เป็ น
เงิน 400 บาท
4. ค่าซักผ้า 10 กิโลกรัม กิโลกรัม
ละ 40 บาท เป็ นเงิน 600 บาท

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

12 สิงหาคม นางสาวชุตมิ า
2564
จิตรารมย์
นางสาว
ธัญญารัตน์
จิตราภิรมย์

รวมเงินทัง้ สิ้ น

๓,๙๐๐

กิจกรรมที่ ๑๖ วันปิ ยมหาราช

กิจกรรม
18. วันปิ ย
มหาราช

สนองนโยบาย
ที่/กลยุทธ์/
รายละเอียดงบประมาณ
มาตรฐาน/ ข้อ
ที่
นโยบายที่ 2 กล 1. ค่าวัสดุและดอกไม้ในการจัดทา
ยุทธ์ท่ี 1
พวงมาลา เป็ นเงิน 2,000 บาท
มาตรฐานที่ 3
ข้อที่ 3.1

รวมเงินทัง้ สิ้ น
กิจกรรมที่ ๑๗ วันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2563)
สนองนโยบาย
ที่/กลยุทธ์/
กิจกรรม
มาตรฐาน/ ข้อ
ที่
วันพ่อแห่งชาติ นโยบายที่ 2 กล
(5 ธันวาคม
ยุทธ์ท่ี 1
2563)
มาตรฐานที่ 3
ข้อที่ 3.1

รวมเงินทัง้ สิ้ น

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

22 ตุลาคม
2563

นางสาวนาวี
รา ซอมัด
นางสาวนิตยา
พร จันทร์
ประสิทธิ ์

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

๔,๐๐๐

รายละเอียดงบประมาณ

1. ค่าป้ ายไวนิลโครงการ ขนาด
4 ธันวาคม
2x4 เมตร เป็ นเงิน 2,000 บาท
2563
2. ค่าวัสดุ และดอกไม้ในการ
ตกแต่งเวที เป็ นเงิน 2,000 บาท
3. ค่าซักผ้า 10 กิโลกรัม กิโลกรัม
ละ 40 บาท เป็ นเงิน 600 บาท
๔,๐๐๐

นางสาวอมร
ทิพย์ จิตร
อารีย์
นายสัญชัย
พิกุลงาม

กิจกรรมที่ ๑๘ วันขึ้นปี ใหม่

กิจกรรม

สนองนโยบาย
ที่/กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ข้อ
ที่

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

กิจกรรม
๒๑.รอบรัว้
มหาลัย’63

สนองนโยบาย
ที่/กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ข้อ
ที่
นโยบายที่ 2
กลยุทธ์ 1
มาตรฐาน3 ข้อ
ที่ 3.1

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

ค่าเช่าเหมารถทัวร์ปรับอากาศ 1 ธ.ค. 63- 30
เดินทาง คันละ 15,000 บ./วัน ม.ค. 64
จานวน 4 คัน เดินทาง
ทัง้ หมด 3 วัน รวมทัง้ สิ้น
240,000 บาท
(นักเรียน 195 คน)
ค่าที่พัก รวมทัง้ สิ้น 50,000
บาท
ค่าของที่ระลึก 1,500 บาท
ค่าป้ ายโครงการ 500 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและค่าโดยสาร
เรือข้ามฝัง่ จานวน 13 คน
13,000 บาท
305,000 บาท (สามแสนห้าพันบาทถ้วน)
รวมทัง้ สิ้น
20. วันขึ้นปี
นโยบายที่ 2 กล 1. ค่าป้ ายไวนิลโครงการ ขนาด
30
ใหม่
ยุทธ์ท่ี 1
2x4 เมตร จานวนเงิน 2,000 บา ธันวาคม
มาตรฐานที่ 3
2. ค่าวัสดุ และดอกไม้ในการ
2563
ข้อที่ 3.1
ตกแต่งเวที เป็ นเงิน 2,000 บาท
3. ค่าของขวัญนักเรียนนักเรียนใน
การทากิจกรรม 30,000 บาท
4. ค่าซักผ้า 10 กิโลกรัม กิโลกรัม
ละ 40 บาท เป็ นเงิน 600 บาท
รวมเงินทัง้ สิ้ น
๓๔,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๑๙ รอบรัว้ มหาวิทยาลัย

กิจกรรมที่ ๒๐ เอกสารสื่อและเทคโนโลยี

ผู้รบั ผิดชอบ
ครูกรกมล กุล
ทอง
ครูจนั ทร์จรี า
บุญปติ
ครูเกศวรา ศรี
พิบูลย์

นายธีรรัตน์
โคตรพันธ์
นางสาว
ราวีญา ซอมัด

สนองนโยบาย
ที่/กลยุทธ์/
กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณ
มาตรฐาน/ ข้อ
ที่
เอกสารสื่อและ นโยบายที่ 2 กล สื่อและเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ยุทธ์ท่ี 1
มาตรฐานที่ 3
ข้อที่ 3.1
รวมเงินทัง้ สิ้ น

ระยะเวลา

1 ตุลาคม
2563 30
กันยายน
2564
๒๔๗,๙๒๓.๙๙

ผู้รบั ผิดชอบ
ครูปาลินี
เพชรทอง
ครูสญ
ั ชัย
พิกุลงาม

8. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

1. ร้อยละ ๙0 ของครูผู้สอนจัดทา
โครงสร้างรายวิชา มาตรฐานการ
เรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
จัดทาแผนจัด การเรียนรู้และนา
แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้จริง
๒. ร้อยละ ๙0 ของครูจดั ทา
แผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะผู้ท่มี ี
ความต้องการจาเป็ นและต้องการ
ความช่วยเหลือ เพื่อช่วยเหลือ
ตามความต้องการจริง

1. ประเมินการจัดกิจกรรม 1. แบบประเมินการจัด กิจกรรม

๓. ร้อยละ ๙0 มีการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้
เป็ นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา

1. ประเมินการจัดกิจกรรม 1. แบบประเมินการจัด กิจกรรม

2. ประเมินครูผู้สอน

2. แบบประเมินครูผู้สอน

3. ประเมินนักเรียน

3. แบบประเมินนักเรียน

4. ประเมินความพึงพอใจ

4. แบบประเมินความพึงพอใจ

1. ประเมินการจัดกิจกรรม 1. แบบประเมินการจัด กิจกรรม
2. ประเมินครูผู้สอน

2. แบบประเมินครูผู้สอน

3. ประเมินนักเรียน

3. แบบประเมินนักเรียน

4. ประเมินความพึงพอใจ

4. แบบประเมินความพึงพอใจ

2. ประเมินครูผู้สอน

2. แบบประเมินครูผู้สอน

3. ประเมินนักเรียน

3. แบบประเมินนักเรียน

4. ประเมินความพึงพอใจ

4. แบบประเมินความพึงพอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๙.1 ครูผู้สอนจัด ทาโครงสร้างรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดทาแผนจัดการเรียนรู้และนา
แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริง
๙.๒ ครูจดั ทาแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะผู้ท่มี ีความต้องการจาเป็ นและต้องการความช่วยเหลือ เพื่อช่วยเหลื อตาม
ความต้องการจริง
๙.๓ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เป็ นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวปาลินี เพชรทอง)

ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายจงรักษ์ บารุงวงศ์)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายบรรจง ภูวเศษรฐาวร)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ลงชื่อ

ผู้อนุมตั โิ ครงการ
(นางเพียงแข

ชิตจุ้ย)

ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา

ตารางวิเคราะห์โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ให้นาโครงการที่เขียนเสร็จแล้วมาวิเคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง
คะแนน ๑ หมายถึง น้อย หรือ ไม่มี ๒ หมายถึง ปานกลาง และ ๓ หมายถึง มาก
ประเด็นโครงการ
ประเด็นการวิเคราะห์
ค่าคะแนนที่ได้ รวม
๑ ๒ ๓
๑.ชื่อโครงการ
๑.๑ ความถูกต้อง ชัดเจน
✓
๑.๒ สอดคล้องกับกิจกรรม
๑.๓ อ่านเข้าใจง่าย เร้าใจ
๒. แผนงาน
ถูกต้องตามหลักการจัดสรรงบประมาณ
✓
๓. หลักการและ ๓.๑ แสดงความเป็ นมา
✓
เหตุผล
๓.๒ มีข้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
๔. วัตถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกิดหลังดาเนินโครงการ
✓
๔.๒ มีความเป็ นไปได้
๔.๓ สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทา
๕. เป้ าหมาย
๕.๑ แสดงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
✓
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะดาเนินงาน
๕.๓ ระบุจานวนหรือวันเวลาสถานที่ท่จี ะดาเนินการ

ประเด็นโครงการ
๖. กิจกรรมและ
ดาเนินงาน

ประเด็นการวิเคราะห์

๖.๑ ลาดับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
๖.๒ กิจกรรมระบุวนั เวลาที่ดาเนินการ
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบั ผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
๗.รายละเอียด
๗.๑ การเขียนงบประมาณคานึงถึงความประหยัด
การใช้
๗.๒ งบประมาณที่คานวณถูกต้องตามระเบียบ
งบประมาณ
กระทรวงการคลัง
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ
๘.การประเมินผล ๘.๑ ตัวชี้วดั สามารถวัดได้
๘.๒ บอกวิธกี ารที่จะประเมิน
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
๙.ผลที่คาดว่าจะ ๙.๑ บอกผลที่ได้รบั ว่า จะได้รบั หลังสิ้นสุดโครงการ
ได้รบั
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบั บอกเป็ นผลลัพธ์( outcomes)
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบั สูงกว่าวัตถุประสงค์
รวม/เฉลี่ย
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ดี
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน เป็ นโครงการที่พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๕๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนนที่ได้
๑ ๒ ๓
✓

✓

✓

✓

✓

รวม

ชื่อโครงการ
พัฒนาหลักสูตร
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองนโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั ่นคง
✓ นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
 นโยบายที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ .........๒........เป้ าประสงค์ที่.....๕.....มาตรฐานที่...๒..ข้อที่..๒.๓......
ผลการปฏิ บตั ิ ตามโครงการนี้ ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาและทุกเป้ าหมาย
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้นตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกเป้ าหมาย
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ นางอารมย์ เทพเกื้อ, นางสาวพัชริณี สมผล

1. หลักการและเหตุผล
จากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดรวดส่งผลให้ สังคมไทยในยุคปั จจุบันเกิดความ
ล้มเหลวของการศึก ษาในโรงเรียน บนพื้น ฐานทัง้ ที่วัฒ นธรรมชุ ม ชนต่า งก็ถู ก ทาลายไปมากแล้ว ทาให้เด็กไทยรุ่ น หลัง ๆ
โดยเฉพาะลูกหลานคนชัน้ กลางแทบจะไม่มีท่มี าที่ไปทางวัฒนธรรมเหลืออยู่เลย เพราะพวกเขาขาดแคลนทัง้ พุทธิปัญญาและ
ความแข็งแรงทางจิตวิญญาณ ในขณะที่โลกกาลังหมุนไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์อย่างไม่หยุด ยัง้ ช่องว่างตรงนี้ทาให้เด็กไทยต่า งรับ
เอาข่าวสารข้อมูลที่หลัง่ ไหลเข้ามาอย่า งหิวกระหาย โดยปราศจากเครื่องมือทางความคิดในการกลันกรอง
่
ขาดสติในการนามา
ประยุกต์ใช้ เป็ นวิถชี วี ติ ที่สบั สนอลหม่าน สุกๆ ดิบๆ ทางด้านรสนิยม ชีวติ เต็มไปด้วยความสุขระยะสัน้ และความทุกข์ระยะยาว
หลักสาคัญการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ เป็ น การพัฒนาคุ ณภาพทางการศึก ษาให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของบุ ค คล สังคมไทย ผู้เรีย นมี
ศักยภาพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ทุกชัน้ เรียน โดยกาหนดหลัก การ
จุดหมาย โครงสร้างการจัดทาหลักสูตร การจัดอัตราเวลาเรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ฯลฯ
ดังนัน้ ทางโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จึงได้ด าเนินการจัด ทาหลักสูตรสถานศึกษา ร่วมกับคณะกรรมกรสถานศึก ษา
ข้าราชการครูและบุ คคลกรทางการศึกษา ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น วัด หน่ วยงานและสถานศึกษาในในเคลือข่า ย โดยมีการ
ปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงและ
เข้าถึงความรู้เทคโนโลยีท่ที นั สมัยและเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารจัด การเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชวิ ติ จริง
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย
๒.๒ เพื่อให้สถานศึกษาการบริหารจัด การเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี
ชิวติ จริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย
3. เป้ าหมาย
3.1 เชิ งปริมาณ
คณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรสถานศึกษาจานวน ๑๐๐คน
3.2 ด้านคุณภาพ
พัฒนางานวิชาการที่เน้น คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 100
4. วิธีดาเนิ นการ
ขัน้ ตอน
1. วางแผน
(STP)

กิจกรรม/
ระยะเวลา
วิธีดาเนิ นการ
(วัน/เดือน/ปี )
1. วิเคราะห์สภาพ
๑ ธันวาคม 256๓
ปัญหา ข้อบกพร่อง ที่ – ๑๐ เมษายน
พบจากการเรียนการ 256๔
สอนตามหลักสูตร
2. ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง

2. ดาเนินการ
(SIP)

กิจกรรมที่
ดาเนิ นการ
1.ประชุมชี้แจง
โครงการ
2. แต่งตัง้
คณะทางาน/วาง
แผนการดาเนินงาน

งบประมาณ/
ผู้รบั ผิดชอบ
ทรัพยากร
(บุคคล/กลุ่มงาน)
นางอารมย์ เทพเกื้อ
นางสาวพัชริณี สมผล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

๑ ธันวาคม 256๓
– ๑๐ เมษายน
256๔
๑ ธันวาคม 256๓

-

นางอารมย์ เทพเกื้อ
นางสาวพัชริณี สมผล

-

นางอารมย์ เทพเกื้อ
นางสาวพัชริณี สมผล

๑ มกราคม 256๔

-

นางอารมย์ เทพเกื้อ
นางสาวพัชริณี สมผล

-

นางอารมย์ เทพเกื้อ
นางสาวพัชริณี สมผล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3. วิเคราะห์สภาพ
มกราคม 256๔
ปัญหา ข้อบกพร่อง ที่
พบจากการเรียนการ

ขัน้ ตอน

3. ตรวจสอบและ
ประเมินผล
(SEP)
4. สรุปและ
รายงานผล
(SBP)

กิจกรรม/
วิธีดาเนิ นการ
สอนตามหลักสูตร
(ครัง้ ที่2)
4. อบรมขยายผล

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี )

งบประมาณ/
ทรัพยากร

กุมภาพันธ์ 2563

-

5. ด าเนิ น การจัด ท า มีนาคม 256๔
รูปเล่มของหลักสูตร 8
กลุ่มสาระ
1. ประเมินผล
มีนาคม 256๔

-

1. สรุปและรายงาน
ผลโครงการพัฒนา
หลักสูตร

-

เมษายน 256๔

-

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

นางอารมย์ เทพเกื้อ
นางสาวพัชริณี สมผล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางอารมย์ เทพเกื้อ
นางสาวพัชริณี สมผล
และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางอารมย์ เทพเกื้อ
นางสาวพัชริณี สมผล
และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางอารมย์ เทพเกื้อ
นางสาวพัชริณี สมผล

5. ระยะเวลาดาเนิ นการ
1 ธันวาคม 256๓ – ๑๐ เมษายน 256๔
6. สถานที่ดาเนิ นการ
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
7. งบประมาณที่ใช้  เงินอุดหนุนทัวไป
่
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 เงินอื่นๆ ระบุ ...............................................................................................................................
รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด
หมายเหตุ : หากมีกจิ กรรมมากกว่านี้สามารถพิมพ์เพิม่ ได้

งบประมาณ
-

8. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ร้อยละ ๙๐ ของสถานศึกษามีการ ประเมินหลักสูตร
บริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรที่เกี่ยวกับผู้เรียนรอบ
ด้าน เชื่อมโยงวิถชี วิ ติ จริง และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย
ร้อยละ ๙๐ ของสถานศึกษาการ ประเมินหลักสูตร
บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถชี ิวติ
จริง และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้ าหมาย

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินการใช้หลักสูตร

แบบประเมินการใช้หลักสูตร

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๙.1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถชี วิ ติ จริง และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย
๙.๒ สถานศึกษาการบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถชี วิ ติ จริง
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางอารมย์ เทพเกื้อ)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายจงรักษ์ บารุงวงศ์)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายบรรจง ภูวเศษรฐาวร)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ผู้อนุมตั โิ ครงการ
(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา

ตารางวิเคราะห์โครงการ พัฒนาหลักสูตร
ให้นาโครงการที่เขียนเสร็จแล้วมาวิเคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง
คะแนน ๑ หมายถึง น้อย หรือ ไม่มี ๒ หมายถึง ปานกลาง และ ๓ หมายถึง มาก
ประเด็นโครงการ
ประเด็นการวิเคราะห์
ค่าคะแนนที่ได้ รวม
๑ ๒ ๓
๑.ชื่อโครงการ
๑.๑ ความถูกต้อง ชัดเจน
✓
๑.๒ สอดคล้องกับกิจกรรม
๑.๓ อ่านเข้าใจง่าย เร้าใจ
๒. แผนงาน
ถูกต้องตามหลักการจัดสรรงบประมาณ
✓
๓. หลักการและ ๓.๑ แสดงความเป็ นมา
✓
เหตุผล
๓.๒ มีข้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกิดหลังดาเนินโครงการ
✓
๔. วัตถุประสงค์ ๔.๒ มีความเป็ นไปได้
๔.๓ สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทา
๕. เป้ าหมาย
๕.๑ แสดงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
✓
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะดาเนินงาน
๕.๓ ระบุจานวนหรือวันเวลาสถานที่ท่จี ะดาเนินการ
๖. กิจกรรมและ ๖.๑ ลาดับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
✓
ดาเนินงาน
๖.๒ กิจกรรมระบุวนั เวลาที่ดาเนินการ
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบั ผิดชอบในแต่ละกิจกรรม

ประเด็นโครงการ
๗.รายละเอียด
การใช้
งบประมาณ

ประเด็นการวิเคราะห์

๗.๑ การเขียนงบประมาณคานึงถึงความประหยัด
๗.๒ งบประมาณที่คานวณถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ
๘.การประเมินผล ๘.๑ ตัวชี้วดั สามารถวัดได้
๘.๒ บอกวิธกี ารที่จะประเมิน
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
๙.ผลที่คาดว่าจะ ๙.๑ บอกผลที่ได้รบั ว่า จะได้รบั หลังสิ้นสุดโครงการ
ได้รบั
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบั บอกเป็ นผลลัพธ์( outcomes)
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบั สูงกว่าวัตถุประสงค์
รวม/เฉลี่ย
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ดี
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน เป็ นโครงการที่พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๕๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนนที่ได้
๑ ๒ ๓
✓

✓

✓

✓

รวม

ชื่อโครงการ ส่งเสริมการบริหารจัดการในชัน้ เรียน
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองนโยบาย สพฐ.
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั ่นคง
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
 นโยบายที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ .........๒........เป้ าประสงค์ที่......๕....มาตรฐานที่...๓..ข้อที่..๓.๔......
ผลการปฏิ บตั ิ ตามโครงการนี้ ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาและทุกเป้ าหมาย
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ข้อที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็ นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ นางอารมย์ เทพเกื้อ, นางสาวพัชริณี สมผล

1. หลักการและเหตุผล
การนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา นับว่าเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาเป็ นเครื่องมือสาคัญในการ
พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการจัด กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุผลตาม
จุดหมายของหลักสูตรได้ ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและท้องถิน่ งานนิเทศการเรียน
การสอนภายในโรงเรียนจึงมีความสาคัญและจาเป็ น อย่างยิง่ ต่อการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตาม
เป้ าหมาย ซึ่งเป็ นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาจะต้องร่วมมือร่วมใจกันด าเนินการพัฒ นา
งานทุกด้านในสถานศึกษา
ดังนัน้ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัด การศึกษาจึงให้ความสาคัญต่อการนิเทศการเรียนการสอน
ภายในโรงเรียนโดยการนิเทศการเรียนการสอนภายในที่นามาใช้ในโรงเรียนทีปราษฎร์มีรูปแบบคือเพื่อนนิเทศเพื่อน ( Peer
Coaching)เนื่องจากผู้นิเทศและผู้รับ การนิเ ทศเป็ น ผู้มีส่ วนร่ วมในการรับ รู้ปัญ หาซึ่ ง กันและกัน รวมทัง้ ร่ วมกันเสนอแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น บนพื้นฐานของความเป็ นไปได้ นอกจากนี้ยงั มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทกันโดยเป็ นทัง้ ผู้นิเทศและ
ผู้รบั การนิเทศ การดาเนินการครัง้ นี้มคี วามมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัด การชัน้ เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก
เด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2.2 เพื่อครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชัน้ เรียน โดยเน้นให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถอยู่ร่วมกันอย่าวมีความสุข
3. เป้ าหมาย
3.1 เชิ งปริมาณ
3.1.1 ครูโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาจานวน ๑๐๐ คน ได้เข้ารับการนิเทศการการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ครูมีวธิ ีการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็ นสาคัญและมีการใช้ส่อื หรือแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ร้อยละ ๑๐๐
3.2.2 ครูนาผลการนิเทศไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้มีการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ได้
เหมาะสม ร้อยละ ๑๐๐
4. วิธีดาเนิ นการ
ขัน้ ตอน
9. วางแผน
(STP)

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

๑.ประชุมหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทงั ้ ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อ
วางแผนการดาเนินการ
นิเทศ
๒.หัวหน้ากลุ่มสาระ
ประชุมร่วมกับครูในกลุ่ม
สาระ
๓.แต่งตัง้ กรรมการนิเทศ
10. ดาเนินการ กิจกรรมที่ดาเนิ นการ
(SIP)
กิจกรรมที่ 1 นิเทศการ
จัดการเรียนการสอน
ครัง้ ที่ 1 (ภาคเรียนที่
๒)
-นิเทศโครงการสอน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี )
ธันวาคม 256๓

ธันวาคม 256๓
ธันวาคม 256๓
มกราคม 25๖๔

งบประมาณ/
ทรัพยากร

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)
นางอารมย์ เทพเกื้อ
นางสาวพัชริณี สมผล

๑๐,000

นางอารมย์ เทพเกื้อ
นางสาวพัชริณี สมผล

-นิเทศแผนการวัดผล
ประเมินผล
-นิเทศแผนการสอน
-นิเทศการสอน
-สรุปผลการนิเทศ ครัง้ ที่
1
11. ตรวจสอบ - ตรวจโครงการสอน
และ
- ตรวจแผนการวัดผล
ประเมินผล ประเมินผล
(SEP)
- ตรวจแผนการสอน
- สังเกตการสอนในชัน้
เรียน
12. สรุปและ
รายงานผลการนิเทศ
รายงานผล
(SBP)

กุมภาพันธ์มีนาคม 256๔
เมษายน 256๔

ธันวาคม 256๓ ถึง
เมษายน 256๔

นางอารมย์ เทพเกื้อ
นางสาวพัชริณี สมผล

๑๐ เมษายน256๔

นางอารมย์ เทพเกื้อ
นางสาวพัชริณี สมผล

5. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ธันวาคม 256๓ ถึง เมษายน 256๔
6. สถานที่ดาเนิ นการ
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
7. งบประมาณที่ใช้
จานวน ๑๐,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
 เงินอุดหนุนทัวไป
่
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 เงินอื่นๆ ระบุ ...........................................................................................................................
รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ 1 นิ เทศการสอน
ที่

กิจกรรม/รายการ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
รวม

งบประมาณ

1

2

ค่าเอกสารในการ
จัดทาสรุปผลและ
รายงานผล
ค่าแฟ้ มเก็บเอกสาร
การนิเทศ
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

-

๔,000

๔,000

๔,000

-

๖,000

๖,000

๖,000

๑๐,000

๑๐,000

๑๐,000

8. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1.ร้อยละ ๙๐ ของครูผู้สอนมีการ
บริหารจัดการชัน้ เรียน โดยเน้น
การมีปฏิสมั พัน ธ์เชิงบวก ให้เด็ก
รักครู ครูรกั เด็ก และเด็กรักเด็ก
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข

วิธีการประเมิน
-ตรวจแผนการจัด การเรียนรู้
-สังเกตการสอนในชัน้ เรียน

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินการนิเทศ

๒. ร้อยละ ๙๐ ของครูผู้สอนมีการ -ตรวจแผนการจัด การเรียนรู้
บริหารจัด การชัน้ เรียน โดยเน้ น -สังเกตการสอนในชัน้ เรียน
ให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถอยู่
ร่วมกันอย่าวมีความสุข

แบบประเมินการนิเทศ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๙.1 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชัน้ เรียน โดยเน้นการมีปฏิสมั พันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรกั เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็ก
รักที่จะเรียนรู้ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๙.2 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชัน้ เรียน โดยเน้นให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถอยู่ร่วมกันอย่าวมีความสุข

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางอารมย์ เทพเกื้อ)
ตาแหน่ง ครู คศ.๒

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายจงรักษ์ บารุงวงศ์)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายบรรจง ภูวเศษรฐาวร)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ผู้อนุมตั โิ ครงการ
(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา

ตารางวิเคราะห์โครงการ ส่งเสริมการบริหารจัด การในชัน้ เรียน
ให้นาโครงการที่เขียนเสร็จแล้วมาวิเคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง
คะแนน ๑ หมายถึง น้อย หรือ ไม่มี ๒ หมายถึง ปานกลาง และ ๓ หมายถึง มาก
ประเด็นโครงการ
ประเด็นการวิเคราะห์
ค่าคะแนนที่ได้ รวม
๑ ๒ ๓
๑.ชื่อโครงการ
๑.๑ ความถูกต้อง ชัดเจน
✓
๑.๒ สอดคล้องกับกิจกรรม
๑.๓ อ่านเข้าใจง่าย เร้าใจ
๒. แผนงาน
ถูกต้องตามหลักการจัดสรรงบประมาณ
✓
๓. หลักการและ ๓.๑ แสดงความเป็ นมา
✓
เหตุผล
๓.๒ มีข้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
๔. วัตถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกิดหลังดาเนินโครงการ
✓
๔.๒ มีความเป็ นไปได้
๔.๓ สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทา
๕. เป้ าหมาย
๕.๑ แสดงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
✓
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะดาเนินงาน
๕.๓ ระบุจานวนหรือวันเวลาสถานที่ท่จี ะดาเนินการ
๖. กิจกรรมและ ๖.๑ ลาดับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
✓
ดาเนินงาน
๖.๒ กิจกรรมระบุวนั เวลาที่ดาเนินการ

ประเด็นโครงการ

ประเด็นการวิเคราะห์

๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบั ผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
๗.รายละเอียด
๗.๑ การเขียนงบประมาณคานึงถึงความประหยัด
การใช้
๗.๒ งบประมาณที่คานวณถูกต้องตามระเบียบ
งบประมาณ
กระทรวงการคลัง
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ
๘.การประเมินผล ๘.๑ ตัวชี้วดั สามารถวัดได้
๘.๒ บอกวิธกี ารที่จะประเมิน
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
๙.ผลที่คาดว่าจะ ๙.๑ บอกผลที่ได้รบั ว่า จะได้รบั หลังสิ้นสุดโครงการ
ได้รบั
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบั บอกเป็ นผลลัพธ์( outcomes)
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบั สูงกว่าวัตถุประสงค์
รวม/เฉลี่ย
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ดี
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน เป็ นโครงการที่พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๕๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนนที่ได้
๑ ๒ ๓
✓

✓

✓

✓

รวม

ชื่อโครงการ
วิจยั ในชัน้ เรียน
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองนโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั ่นคง
✓ นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
 นโยบายที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ .........๔........เป้ าประสงค์ที่....๙......มาตรฐานที่...๓..ข้อที่..๓.๔.....
ผลการปฏิ บตั ิ ตามโครงการนี้ ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ข้อที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็ นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ นางอารมย์ เทพเกื้อ, นางสาวพัชริณี สมผล

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้ความสาคัญกับการนาวิจยั ในชัน้ เรียนไปใช้ในกิจกรมการเรียน
การสอน โดยกาหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียน และสิง่ อานวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ และใช้การวิจัยเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทัง้ นี้
ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไ ปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการต่างๆ นอกจากนี้สถานศึกษาควรพัฒ นา
กระบวนการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถทาวิจยั เพื่ อพัฒนาการเรียนรู้ท่เี หมาะสมกับผู้เรียนใน
แต่ละระดับการศึกษา
ดังนัน้ ทางโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จึงได้มองเห็นความสาคัญในการวิจัยในชัน้ เรียน จากจะทาให้ครูผู้สอนจัด การ
เรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนก่อให้เกิดยังเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้เรียนแล้ว ยังเป็ น
เครื่องมือที่แสดงถึงคุณภาพของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งถือเป็ นวิชาชีพชัน้ สูงด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูมีการวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือ วิธ๊การวัด และเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสม
๒.๒ เพื่อให้ครูผู้สอนมีการวัดประเมินผลระหว่างเรียน หลังจากการจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการตัด สินผลการเรียน

๒.๓ เพื่อให้ครูมีการวัดประเมินผลทุกตัว หลังจากการจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อนาผลไปประเมิน โดยใช้
เครื่องมือวิธกี ารวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสม
๒.๔ เพื่อให้ครูมีการวัดประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์ การอ่าน เขียน เพื่อนาผลไปพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือและ
วิธกี ารวัดและเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม
๒.๕ เพื่อให้ครูมีการวัดประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อนาผลไปพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือและวิธกี ารวัด
และเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม
3. เป้ าหมาย
3.1 เชิ งปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรสถานศึกษาจานวน ๑๐๐ คน
3.2 ด้านคุณภาพ
ครูผู้สอนใช้เครื่องมือและวิธีการวัด ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้ าหมายในการจัด การเรียนรู้ให้
ข้อมูลย้อนกลับและนาผลมาพัฒนาผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐
4. วิธีดาเนิ นการ
กิจกรรม/
วิธีดาเนิ นการ
กิจกกรมวิจยั ในชัน้ เรียน
1. วางแผน
1. วิเคราะห์สภาพ
(STP)
ปัญหา นักเรียนใน
ห้องเรียน
ขัน้ ตอน

2. ศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. ดาเนินการ
(SIP)

กิจกรรมที่
ดาเนิ นการ
1.ประชุมชี้แจง
เกี่ยวกับกระบวนการ
จัดทาวิจยั ในชัน้ เรียน
2. แต่งตัง้
คณะทางาน/วาง
แผนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี )

งบประมาณ/
ทรัพยากร

1 ธันวาคม 256๓
– ๑๐ เมษายน
256๔

-

นางอารมย์ เทพเกื้อ
นางสาวพัชริณี สมผล
ครูผู้สอนทุกคน

1 ธันวาคม 256๓
– ๑๐ เมษายน
256๔
1ธันวาคม 256๓

-

นางอารมย์ เทพเกื้อ
นางสาวพัชริณี สมผล
ครูผู้สอนทุกคน
นางอารมย์ เทพเกื้อ
นางสาวพัชริณี สมผล
ครูผู้สอนทุกคน

1 ธันวาคม256๓

-

-

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

นางอารมย์ เทพเกื้อ
นางสาวพัชริณี สมผล

กิจกรรม/
ระยะเวลา
วิธีดาเนิ นการ
(วัน/เดือน/ปี )
กิจกกรมวิจยั ในชัน้ เรียน
3. ขยายผลภายใน
1 ธันวาคม256๓
กลุ่มสาระตามเอกสาร - ๓๐ มกราคม
ในการจัดทา
๒๕๖๔

งบประมาณ/
ทรัพยากร
-

นางอารมย์ เทพเกื้อ
นางสาวพัชริณี สมผล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

4. ครูผู้สอนวิเคราะห์
สภาพปัญหา นักเรียน
ในห้องเรียนและตัง้ ชื่อ
หัวข้อการวิจยั
5. ดาเนินการจัดทา
รูปเล่มงานวิจยั ของ
ครูผู้สอน

1 ธันวาคม256๓
- ๓๐ มกราคม
๒๕๖๔

-

นางอารมย์ เทพเกื้อ
นางสาวพัชริณี สมผล
ครูผู้สอนทุกคน

๑ - ๑๐ เมษายน
๒๕๖๔

๑๐,000

นางอารมย์ เทพเกื้อ
นางสาวพัชริณี สมผล
ครูผู้สอนทุกคน

1. ประเมินผล

๑ - ๑๐ เมษายน
๒๕๖๔

-

นางอารมย์ เทพเกื้อ
นางสาวพัชริณี สมผล
และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ขัน้ ตอน

3. ตรวจสอบและ
ประเมินผล
(SEP)

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

5. ระยะเวลาดาเนิ นการ
1 ธันวาคม 256๓ – ๑๐ เมษายน 256๔
6. สถานที่ดาเนิ นการ
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
7. งบประมาณที่ใช้
๑๐,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
 เงินอุดหนุนทัวไป
่
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 เงินอื่นๆ ระบุ .......................................................................................................................
รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
1. จัดทางานวิจยั ของครูผู้สอน
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
๑๐,000
๑๐,000

8. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ ๙0 ครูผู้สอนใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัด ประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้ าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ให้ ข้อมูลย้อนกลับ
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน

วิธีการประเมิน
รายงานวิจยั ในชัน้ เรียน

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินผลการนาวิจยั ไป
ใช้ในชัน้ เรียน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๙.1 ครูมีการวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือ วิธ๊การวัด และเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสม
๙.๒ ครูผู้สอนมีการวัดประเมินผลระหว่างเรียน หลังจากการจัด การเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อนาผลการประเมินไปใช้
ในการตัด สินผลการเรียน
๙.๓ ครูมกี ารวัดประเมินผลทุกตัว หลังจากการจัด การเรียนรู้จบในแต่ละหน่ วย เพื่อนาผลไปประเมิน โดยใช้เครื่องมือ
วิธกี ารวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสม
๙.๔ ครูมีการวัดประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์ การอ่าน เขียน เพื่อนาผลไปพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัดและเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม
๙.๕ ครูมีการวัดประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อนาผลไปพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือและวิธกี ารวัดและ
เกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางอารมย์ เทพเกื้อ)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายจงรักษ์ บารุงวงศ์)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายบรรจง ภูวเศษรฐาวร)

ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ลงชื่อ

ผู้อนุมตั โิ ครงการ
(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา

ตารางวิเคราะห์โครงการ วิจยั ในชัน้ เรียน
ให้นาโครงการที่เขียนเสร็จแล้วมาวิเคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง
คะแนน ๑ หมายถึง น้อย หรือ ไม่มี ๒ หมายถึง ปานกลาง และ ๓ หมายถึง มาก
ประเด็นโครงการ
ประเด็นการวิเคราะห์
ค่าคะแนนที่ได้ รวม
๑ ๒ ๓
๑.ชื่อโครงการ
๑.๑ ความถูกต้อง ชัดเจน
✓
๑.๒ สอดคล้องกับกิจกรรม
๑.๓ อ่านเข้าใจง่าย เร้าใจ
๒. แผนงาน
ถูกต้องตามหลักการจัดสรรงบประมาณ
✓
๓. หลักการและ ๓.๑ แสดงความเป็ นมา
✓
เหตุผล
๓.๒ มีข้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
๔. วัตถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกิดหลังดาเนินโครงการ
✓
๔.๒ มีความเป็ นไปได้
๔.๓ สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทา
๕. เป้ าหมาย
๕.๑ แสดงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
✓
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะดาเนินงาน
๕.๓ ระบุจานวนหรือวันเวลาสถานที่ท่จี ะดาเนินการ
๖. กิจกรรมและ ๖.๑ ลาดับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
✓
ดาเนินงาน
๖.๒ กิจกรรมระบุวนั เวลาที่ดาเนินการ
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบั ผิดชอบในแต่ละกิจกรรม

ประเด็นโครงการ
๗.รายละเอียด
การใช้
งบประมาณ

ประเด็นการวิเคราะห์

๗.๑ การเขียนงบประมาณคานึงถึงความประหยัด
๗.๒ งบประมาณที่คานวณถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ
๘.การประเมินผล ๘.๑ ตัวชี้วดั สามารถวัดได้
๘.๒ บอกวิธกี ารที่จะประเมิน
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
๙.ผลที่คาดว่าจะ ๙.๑ บอกผลที่ได้รบั ว่า จะได้รบั หลังสิ้นสุดโครงการ
ได้รบั
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบั บอกเป็ นผลลัพธ์( outcomes)
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบั สูงกว่าวัตถุประสงค์
รวม/เฉลี่ย
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ดี
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน เป็ นโครงการที่พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๕๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนนที่ได้
๑ ๒ ๓
✓

✓

✓

✓

รวม

ชื่อโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองนโยบาย สพฐ.
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 มาตรฐานที่ 3 ข้อที่ 3.5
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรีย นเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
นายเจนณรงค์ พันทวี
1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาวและเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนในประเทศหลุดพ้น จากกับ
ดักความยากจนได้อย่างถาวร ด้วยเหตุนี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับจึงเป็นเรื่องสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้ การเรียนการสอน
ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการศึกษาที่มีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างทักษะและ
องค์ความรู้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้ประเทศมีความก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แนวคิดด้านการเรีย น
การสอนแบบก้าวหน้า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเรียนรู้สู่อนาคตนั้น มิได้ให้ความสำคัญกับการท่องจำหรือการเรีย นจากตำราเพีย ง
อย่างเดียว แต่ม ุ่งให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากหลายแหล่ง มีทางเลือกที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้สอนเปลี่ยน
บทบาทจากผู้ให้เป็นผู้ส่งเสริมกระบวนการในการเรีย นรู้ของผู้เรีย น เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดอย่า งเป็ นระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนการช่วยเหลือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง และเลือกรับข้อมูลได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาการ
เรียนการสอนแบบก้าวหน้ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้สอนจึงต้ องมีการแลกเปลี่ย นเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เ รีย น เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
จากความสำคัญดังกล่าวโรงเรีย นทีปราษฎร์พิทยาได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรีย นตามมาตรฐานสากล โดยมีการ
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้แ ละให้ข ้อมูลย้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งการจัดการเรีย นรู้ โดยประกอบด้วยกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม

นักเรีย น กิจกรรมวันวิชาการ (Open House) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ กิจกรรมค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ
นักเรีย นห้องโครงการพิเศษ กิจกรรมวันรพี กิจกรรมลูกทีปกรต้นกล้าภาษาไทย ครั้งที่ 1 กิจกรรมรู้รักษ์ภาษาไทย และกิจกรรมค่าย
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการงานอาชีพ ซึ่งแต่ละกิจกรรมมุ่งให้ผู้เรีย นได้เรีย นรู้แ ละสร้า งองค์ ความรู้ ด้วย
ตนเองโดยมีผู้สอนคอยให้คำปรึกษาตลอดทุกๆ กิจกรรม เพื่อให้ เกิดการเรีย นรู้เต็ม ตามศักยภาพของผู้เรีย นแต่ละบุคคลสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้การพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
2.2 เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อนำไปใช้การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรีย นโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,777 คน
3.1.2 ครูและบุคลากรโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ 90

4. วิธีดำเนินการ
ขั้นตอน
1. วางแผน
(STP)
2.ดำเนินการ
(SIP)

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
1. ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
2. เขียนโครงการ/กิจกรรมเสนอขออนุมัติ
3. กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1. ประชุมวางแผนการจัดการแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรีย น
2. ฝึกซ้อมกิจกรรม

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
1 กันยายน
2563

งบประมาณ/
ทรัพยากร
-

1 ตุลาคม 2563
30 กันยายน 2564

500,000

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)
นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
นายเจนณรงค์ พันทวี
นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
นายเจนณรงค์ พันทวี

ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
3. เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
กิจกรรมที่ 2 วันวิชาการ (Open House)
1. ประชุมวางแผนการจัดงานวันวิชาการ
(Open House)
2. จัดกิจกรรมวันวิชาการ (Open House)
กิจกรรมที่ 3 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนห้องเรียน
โครงการพิเศษ
1. ประชุมวางแผนการจัดงานปัจฉิม นิเทศ
นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ
2. จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนห้องเรีย น
โครงการพิเศษ
กิจกรรมที่ 4 ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน
ห้องโครงการพิเศษ
1. ประชุมวางแผนการจัด ค่ายพัฒนา
บุคลิกภาพนักเรียนห้องโครงการพิเศษ
2. จัดค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักเรีย นห้อง
โครงการพิเศษ
กิจกรรมที่ 5 วันรพี
1. ประชุมวางแผนการเข้าร่วมวันรพี
2. เข้าร่วมตอบปัญหากฎหมายวันรพี
กิจกรรมที่ 6 ลูกทีปกรต้นกล้าภาษาไทย ครั้ง
ที่ 1
1. ประชุมวางแผนการเข้าค่ายลูกทีปกรต้น
กล้าภาษาไทย ครั้งที่ 1
2. จัดกิจกรรมค่ายลูกทีปกรต้นกล้าภาษาไทย
ครั้งที่ 1
กิจกรรมที่ 7 รู้รักษ์ภาษาไทย
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

งบประมาณ/
ทรัพยากร

10 กุมภาพันธ์
2564
- 10
เมษายน2564
1 - 31 มีนาคม 2564

82,000

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

นายณฐนน ก๊งหวั่น
นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์

140,800

นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง

นางสาวจตุพร เฝือชัย
นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
นางสาวพัชริณี สมผล

1 - 31 พฤษภาคม
2564

79,140

นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
นางสาวพัชริณี สมผล

สิงหาคม 2564

6,150

นางสาวราวีญา ซอมัด
นางสาวพรประภา นิรัตน์

สิงหาคม 2564

15,100

นายธิรพงษ์ คงด้วง
นางสาวอัญชรีย์ มีแสง

10 กุมภาพันธ์.2564 10

15,000

นายณฐนน ก๊งหวั่น
นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์

ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมรู้รักษ์
ภาษาไทย ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แก่ผู้เรียน
2. จัดกิจกรรมรู้รักษ์ภาษาไทย ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน
กิจกรรมที่ 8 ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ
1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางด้านทักษะอาชีพ กลุ่มสาระ
การงานอาชีพ
2. จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กิจกรรมที่ 9 ทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนสภา
ต้นแบบระดับประเทศ
1. ประชุมวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมทัศน
ศึกษาดูงานโรงเรีย นสภาต้นแบบ
ระดับประเทศ
2. เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานโรงเรีย น
สภาต้นแบบระดับประเทศ
3. ตรวจสอบ 1. แบบประเมินความพึงพอใจในการจัด
และ
กิจกรรมทุกกิจกรรม
ประเมินผล 2. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการจัด
(SEP)
กิจกรรม

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
เมษายน 2564

งบประมาณ/
ทรัพยากร

พฤษภาคม 2564 30 กันยายน 2564

165,800

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

นางสาวปรมาภรณ์ ไชยเขียว

นายจตุรงค์ ขุนปักษี
นางสาวอนุสา ส่งสุริน
นางสาววิราวรรณ ทิพย์รักษา

นางสาวดวงกมล ทองหวาน

นางสาวนฤมล สาริขา
นางสายฝน ราษีงาม
ธันวาคม 2563 –
กันยายน 2564

1 ตุลาคม
2563
– 30 กันยายน
2564

24,120

-

นายธิรพงษ์ คงด้วง
ว่าที่ร.ต.หญิงรพีพรรณ จันทร์
คง

นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
นายเจนณรงค์ พันทวี
นายณฐนน ก๊งหวั่น
นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์
นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง

นางสาวจตุพร เฝือชัย
นางสาวพัชริณี สมผล
นางสาวราวีญา ซอมัด

ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

งบประมาณ/
ทรัพยากร

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)
นางสาวพรประภา นิรัตน์
นายธิรพงษ์ คงด้วง
นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
นางสาวปรมาภรณ์ ไชยเขียว

นายจตุรงค์ ขุนปักษี
นางสาวอนุสา ส่งสุริน
นางสาววิราวรรณ ทิพย์รักษา

นางสาวดวงกมล ทองหวาน

4. สรุปและ
รายงานผล
(SBP)

สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

30 กันยายน
2564

5. ระยะเวลาดำเนินการ
เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2564
6. สถานที่ดำเนินการ
1. โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. กรุงเทพมหานคร
7. งบประมาณที่ใช้ จำนวน 1,003,840 บาท (หนึ่งล้านสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
 เงินอุดหนุนทั่วไป
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 เงินอื่นๆ ระบุ
เงินบำรุงการศึกษา/ห้องเรีย นโครงการพิเศษ

-

นางสาวนฤมล สาริขา
นางสายฝน ราษีงาม
ว่าที่ร.ต.หญิงรพีพรรณ จันทร์
คง
นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
นายเจนณรงค์ พันทวี

รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1 ค่าที่พัก จำนวน 98 ห้องๆ ละ 500 บาท จำนวน 1 คืน รวมนักเรีย นและครู 320 คน
2 ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 320 คน คนละ 240 บาท จำนวน 2 วัน
3 ค่าโดยสารเรือ นักเรียน 250 คน คนละ 70 บาท/คน (ไป-กลับ)
4 ค่าโดยสารเรือ ครู 70 คน คนละ ราคา 140 บาท/คน (ไป-กลับ)
5 ค่าโดยสารรถประจำทางจากท่าเรือดอนสัก – สุราษฎร์ธานี 100 บาท/คน จำนวน 320 คน
(ไป-กลับ)
6 ค่าโดยสารรถประจำทาง ระหว่างโรงเรีย น – หน้าทอน (ไป-กลับ) 60 บาท/คน จำนวน 320
คน
รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับภาคใต้ (ระดับชาติ)
1 ค่าที่พัก จำนวน 30 ห้องๆ ละ 500 บาท จำนวน 2 คืน รวมนักเรีย นและครู 100 คน
2 ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวนนักเรีย นและครู 100 คน คนละ 240 บาท จำนวน 3 วัน
3 ค่าโดยสารเรือ นักเรียน 80 คน ราคาคนละ 70 บาท/คน (ไป-กลับ)
4 ค่าโดยสารเรือ ครู 20 คน ราคาคนละ 140 บาท/คน (ไป-กลับ)
5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คันละ 3,200 บาท จำนวน 3 คัน
6 ค่าโดยสารรถประจำทาง ระหว่างโรงเรีย น – หน้าทอน (ไป-กลับ) 60 บาท/คน จำนวน 100
คน
ระดับภาคใต้ (ระดับชาติ)
รวมเป็นเงินทั้งหมด

งบประมาณ
49,000 บาท
153,600 บาท
35,000 บาท
19,600 บาท
64,000 บาท
38,400 บาท
359,600 บาท
30,000 บาท
72,000 บาท
11,200 บาท
5,600 บาท
9,600 บาท
12,000 บาท
140,400 บาท
500,000 บาท

กิจกรรมที่ 2 วันวิชาการ (Open House)
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
1 จัดนิทรรศการ 8 กลุ่มสาระ กลุ่มสาระละ 5,000 บาท
2 กิจกรรมชุมนุม
3 IS ม.ต้นและ ม.ปลาย
4 ค่าเช่าเต็นท์ จำนวน 15 เต็นท์ เต็นท์ละ 1,000 บาท
5 จัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ไวนิล
6 จัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสถานที่เวทีกลาง
รวมเป็นเงินทั้งหมด

งบประมาณ
40,000 บาท
2,000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท
5,000 บาท
10,000 บาท
82,000 บาท

กิจกรรมที่ 3 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
1 ค่าเช่าเครื่องเสียง
2 ค่าอาหารนักเรีย น 197 คน ครู 10 คน รวม 207 คน คนละ 600 บาท
3 ค่าไวนิลขนาด 0.9 x 2.5 เมตร 2 ผืน ผืนละ 800 บาท
4 ค่าอื่นๆ
รวมเป็นเงินทั้งหมด

งบประมาณ
5,000 บาท
124,200 บาท
1,600 บาท
10,000 บาท
140,800 บาท

กิจกรรมที่ 4 ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนห้องโครงการพิเศษ
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
1 ค่าอาหารนักเรีย น 197 คน คนละ 60 บาท จำนวน 2 วัน วันละ 1 มื้อ
2 ค่าอาหารว่างนักเรีย น 197 คน คนละ 25 บาท จำนวน 2 วัน วันละ 2 มื้อ
3 ค่าวิทยากรจำนวน 3 คน คนละ 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท
4 ค่าไวนิลขนาด 0.9 x 2.5 เมตร 1 ผืน ผืนละ 800 บาท
5 ค่าอาหารครู 20 คน คนละ 60 บาท จำนวน 2 มื้อ
6 ค่าอาหารว่างครู 20 คน คนละ 25 บาท จำนวน 2 วัน วันละ 1 มื้อ
7 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมฐาน
รวมเป็นเงินทั้งหมด

งบประมาณ
23,640 บาท
19,700 บาท
21,600 บาท
800 บาท
2,400 บาท
1,000 บาท
10,000 บาท
79,140 บาท

กิจกรรมที่ 5 วันรพี

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าหนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย จำนวน 1 เล่มๆ ละ 350 บาท
ค่าหนังสือรพี 62 จำนวน 1 เล่มๆ ละ 190 บาท
ค่าหนังสือประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำนวน 1 เล่มๆ
ละ 540 บาท
ค่าหนังสือตะลุยโจทย์นิติศาสตร์ จำนวน 1 เล่มๆ ละ 120 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอำเภอ จำนวนเงิน 240 บาทจำนวน 5 คน
จำนวน 1 วัน
ค่าเดินทางไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอำเภอ ไปกลับ 2 เที่ยวๆ ละ 60 บาท
จำนวน 5 คน
ค่าเบี้ยเลี้ยงไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับจังหวัด จำนวนเงิน 240 บาท จำนวน 5 คน
จำนวน 1 วัน
ค่าเดินทางไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับจังหวัด ไปกลับ 2 เที่ยวๆ ละ 360 บาท
จำนวน 5 คน จำนวน 1 วัน
รวมเป็นเงินทั้งหมด

กิจกรรมที่ 6 ลูกทีปกรต้นกล้าภาษาไทย ครั้งที่ 1
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
1 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน คนละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท
2 ค่าอาหารกลางวันจำนวน 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท จำนวน 70 คน
3 ค่าอาหารว่างจำนวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท จำนวน 70 คน
4 ค่าสมุดบันทึกจำนวน 6 โหล โหลละ 120 บาท
5 แฟ้มโชว์เอกสาร A4 จำนวน 8 แพ็ค แพ็คละ 85 บาท
6 ค่าปากกา จำนวน 1 โหล โหลละ 150 บาท
7 ค่ากระดาษบรู๊ฟจำนวน 1 ม้วน ม้วนละ 150 บาท
8 ค่าปากกาเคมีจำนวน 3 กล่อง กล่องละ 200 บาท
9 ค่าของรางวัล (สมุดบันทึก จำนวน 10 ชิ้น ชิ้นละ 100 บาท)
10 ค่าไวนิลขนาด 2 x 3 เมตร ตารางเมตรละ 200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด

งบประมาณ
350 บาท
190 บาท
540 บาท
120 บาท
1,200 บาท
600 บาท
1,200 บาท
1,800 บาท
6,000 บาท

งบประมาณ
3,600 บาท
3,500 บาท
3,500 บาท
720 บาท
680 บาท
150 บาท
150 บาท
600 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท
15,100 บาท

กิจกรรมที่ 7 รู้รักษ์ภาษาไทย
ที่
1 ป้ายไวนิล โครงการ
2 เกียรติบัตรพร้อมปริ้น
3 ของขวัญ รางวัล
4 ค่าอาหาร
5 ค่าวิทยากร

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

งบประมาณ
1,500 บาท
1,500 บาท
2,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
15,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งหมด
กิจกรรมที่ 8 ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
1 งานช่าง
2 งานคหกรรม
3 งานเกษตร
4 งานธุรกิจ/งานเครื่องหนัง
5 ค่าวิทยากร
6 ค่าอาหาร
รวมเป็นเงินทั้งหมด

งบประมาณ
30,000 บาท
55,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
10,800 บาท
30,000 บาท
165,800 บาท

8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้การพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรีย นรู้
2. ร้อยละ 90 ของครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อนำไปใช้การ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

วิธีการประเมิน
ลงทะเบียน

เครื่องมือที่ใช้
แบบลงทะเบียน

ลงทะเบียน

แบบลงทะเบียน

9.1 ครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ย นเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้การพัฒนาและปรับ ปรุ งการ
จัดการเรียนรู้
9.2 ครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อนำไปใช้การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
( นายเจนณรงค์ พันทวี )
ตำแหน่ง ครู
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายบรรจง ภูวเศษรฐาวร)
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรีย นทีปราษฎร์พิทยา

ผู้อนุมัติโครงการ
(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ประเด็นโครงการ
๑.ชื่อโครงการ

๒. แผนงาน
๓. หลักการและ
เหตุผล
๔. วัตถุประสงค์

ตารางวิเคราะห์โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
ให้นำโครงการที่เขีย นเสร็จแล้วมาวิเคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง
คะแนน ๑ หมายถึง น้อย หรือ ไม่มี ๒ หมายถึง ปานกลาง และ ๓ หมายถึง มาก
ประเด็นการวิเคราะห์
ค่าคะแนนที่ได้
รวม
๑ ๒ ๓
๑.๑ ความถูกต้อง ชัดเจน
✓
๑.๒ สอดคล้องกับกิจกรรม
๑.๓ อ่านเข้าใจง่าย เร้าใจ
ถูกต้องตามหลักการจัดสรรงบประมาณ
✓
๓.๑ แสดงความเป็นมา
✓
๓.๒ มีข้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกิดหลังดำเนินโครงการ
✓
๔.๒ มีความเป็นไปได้

ประเด็นโครงการ

ประเด็นการวิเคราะห์

๔.๓ สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทำ
๕. เป้าหมาย
๕.๑ แสดงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะดำเนินงาน
๕.๓ ระบุจำนวนหรือวันเวลาสถานที่ที่จะดำเนินการ
๖. กิจกรรมและ
๖.๑ ลำดับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ดำเนินงาน
๖.๒ กิจกรรมระบุวันเวลาที่ดำเนินการ
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
๗.รายละเอียดการ ๗.๑ การเขียนงบประมาณคำนึงถึงความประหยัด
ใช้งบประมาณ
๗.๒ งบประมาณที่คำนวณถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ
๘.การประเมินผล ๘.๑ ตัวชี้วัดสามารถวัดได้
๘.๒ บอกวิธีการที่จะประเมิน
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
๙.ผลที่คาดว่าจะ ๙.๑ บอกผลที่ได้รับว่าจะได้รับหลังสิ้นสุดโครงการ
ได้รับ
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับบอกเป็นผลลัพธ์(outcomes)
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับสูงกว่าวัตถุประสงค์
รวม/เฉลี่ย
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน เป็นโครงการที่ดี
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน เป็นโครงการที่พอใช้
คะแนนต่ำกว่า ๕๕ คะแนน เป็นโครงการที่ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนนที่ได้
๑ ๒ ๓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

รวม

ชื่อโครงการ แนะแนวเพื่อการศึกษา อาชีพ และการดาเนินชีวติ
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองนโยบาย สพฐ.
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั ่นคง
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
 นโยบายที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ .........๑........เป้ าประสงค์ที่......๓....มาตรฐานที่...๑..ข้อที่..๑.๑.๖.....
ผลการปฏิ บตั ิ ตามโครงการนี้ ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ดี ตี ่อการงานอาชีพ
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ น.ส.จันทร์จีรา บุญปติ,น.ส.กรกมล กุลทอง,น.ส.เกศวรา ศรีพบิ ูลย์

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียน ซึ่ง
เป็ นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนให้ได้รบั ประสบการณ์ พัฒนาตนเองในด้านการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่นื ความสามัคคี ความรับผิด ชอบสูงขึ้น
มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะทางวิชาการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะพิสยั คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ จิต
พิสยั สมบูรณ์ สถานศึกษาได้เน้นการจัดกระบวนการการเรียนรู้หลากหลายและเล็งเห็นความสาคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้
เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญที่สุด ดังนัน้ สถานศึกษาจึงจัดโครงการแนะแนวเพื่ อการศึกษา อาชีพ และการดาเนินชีวติ ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึ กการปฏิบตั ิให้คดิ เป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มี
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้และแหล่งวิทยากรภายนอก จากความสาคัญและความจาเป็ นดังกล่าวช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้ตรงตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชัน้ ที่สูงขึ้น
๒.๒ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการทางานหรืองานอาชีพ
๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ดี ี ในการทางานหรืองานอาชีพ
3. เป้ าหมาย
3.1 เชิ งปริมาณ

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จานวน 1,๗๐๐ คน
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนค้นพบความถนัด ความสามารถ และความสนใจของตนเอง
4. วิธีดาเนิ นการ
ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

๑.
10. ประชุมวางแผน
วางแผน
โครงการ
(STP) 11. เขียนโครงการเสนอ
ขออนุมตั ิ
1. กาหนดหน้าที่
รับผิดชอบ

๒.
ดาเนินกา
ร
(SIP)

กิจกรรมที่ดาเนิ นการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
สารสนเทศ
มีขนั ้ ตอนดาเนิ นการ
ดังนี้
-จัดทาป้ ายนิเทศ
ประชาสัมพัน ธ์ข่าวสาร
ต่างๆ ใช้งบประมาณใน
การตกแต่งบอร์ด
ประชาสัมพัน ธ์

ระยะเวลา
งบประมาณ/
(วัน/เดือน/ปี )
ทรัพยากร
15-20 มี.ค. 63 1.กิจกรรมสารสนเทศ ขอ
งบประมาณ ๓๘,๓๐๐ บาท
2.กิจกรรมบริการให้
คาปรึกษา(เพื่อนที่ปรึกษา
YC)ของบประมาณ ๕๐,๐๐๐
บาท
3.กิจกรรมจัดวางตัวบุคคล
ได้รบั งบประมาณ
๑,๑๕๕,๐๐๐บาท
4.กิจกรรมติดตามผลทาง
การศึกษา ของบประมาณ –
บาท
5.กิจกรรมประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียนใหม่ 39,525
บาท
๓๘,๓๐๐
1 ต.ค.63.
–
ก.ย. 64

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)
ครูจนั ทร์จรี า บุญปติ
ครูกรกมล กุลทอง
ครูเกศวรา ศรี
พิบูลย์

ครูกรกมล กุลทอง
ครูจนั ทร์จรี า บุญปติ
ครูเกศวรา ศรี
พิบูลย์

ขัน้ ตอน

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
1 เม.ย. – 30
ก.ย. 63
บริการให้คาปรึกษา
(เพื่อนที่ปรึกษา YC)
มีขนั ้ ตอนดาเนิ นการ
ดังนี้
1.จัดโครงการค่ายเพื่อนที่
ปรึกษา (YC)
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจัด 1 ต.ค.63 – 30
ก.ย. 64
วางตัวบุคคล
มีขนั ้ ตอนดาเนิ นการ
ดังนี้
- ดาเนินการเกี่ยวกับการ
ระยะเวลา
กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ
(วัน/เดือน/ปี )
มอบทุนการศึกษาทัง้ จาก
ภายในและภายนอก
-ดาเนินการกองทุน กยศ.
-ดาเนินการเกี่ยวกับทุน
ปัจจัยพื้นฐาน ได้รบั การ
จัดสรรเป็ นเงิน
๑,๑๕๕,๐๐๐ บาท
-ดาเนินการเกี่ยวกับทุน
ปัจจัยพื้นฐาน (ยากจน
พิเศษ)
-ดาเนินการประสานงาน
จากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกเพื่อ
จัดหานักเรียนเข้าทางาน
เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน
ในสถานประกอบการ
ต่างๆ

๕๐,๐๐๐

ครูกรกมล กุลทอง
ครูจนั ทร์จรี า บุญปติ
ครูเกศวรา ศรี
พิบูลย์

๑,๑๕๕,๐๐๐ ครูจนั ทร์จรี า บุญปติ
(งบปัจจัยพื้นฐาน) ครูเกศวรา ศรี
พิบูลย์
ครูกรกมล กุลทอง
งบประมาณ/
ทรัพยากร

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
ติ ดตามผลทาง
การศึกษา
มีขนั ้ ตอนดาเนิ นการ
ดังนี้
ดาเนินการติดตามผล
การศึกษาต่อของนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
๓ และ ๖
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การรับ
นักเรียนใหม่
มีขนั ้ ตอนดาเนิ นการ
ดังนี้
-ค่าดาเนินการออก
ประชาสัมพัน ธ์โรงเรียนใน
เขตพื้นที่บริการ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรับ
สมัครและเอกสาร
การรับสมัคร
ขัน้
ตอ
น

กิจกรรม/
วิธีดาเนิ นการ

๓.
- ประเมิน ความพึงพอใจ
ตรวจสอบ
ของผู้เข้า ร่วมกิจกรรม
และ
- วิเคราะห์ปัญหาและ
ประเมินผ
อุปสรรคที่เกิดจาก
ล(SEP)
การดาเนินงา
๔.สรุป
- รวบรวมข้อมูลและผล
และ
การดาเนินงานที่
รายงาน
สอดคล้องกับ
ผล
เป้ าหมายและระดับ
ความสาเร็จของ
(SBP)

1 ต.ค.63 – 30
ก.ย. 64
-

ครูเกศวรา ศรี
พิบูลย์
ครูกรกมล กุลทอง
ครูจนั ทร์จรี า บุญปติ

1 ต.ค.63 – 30
ก.ย. 64

39,525

ครูกรกมล กุลทอง
ครูจนั ทร์จรี า บุญปติ
ครูเกศวรา ศรี
พิบูลย์

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี )

งบประมาณ/
ทรัพยากร

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน)

หลังดาเนิน
กิจกรรมเสร็จ
เรียบร้อย

ผู้รบั ผิดชอบแต่ละ
กิจกรรม

หลังดาเนิน
กิจกรรมเสร็จ
เรียบร้อย

ผู้รบั ผิดชอบแต่ละ
กิจกรรม

โครงการและสรุปผล
การประเมินโครงการ
- จัดทาแบบรายงาน
สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ
- เสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขสาหรับ
การจัดทาโครงการครัง้
ต่อไปให้มีคุณภาพ
มากยิง่ ขึ้น
๖. ระยะเวลาดาเนิ นการ
1 ธันวาคม 63 – 30 กันยายน 64
๗. สถานที่ดาเนิ นการ
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา,โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
๘. งบประมาณที่ใช้ จานวน ๕๙๑,๘๘๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
 เงินอุดหนุนทัวไป
่
 เงินอื่นๆ ระบุ งบปั จจัยพื้นฐาน,ปัจจัยพื้นฐาน (ยากจนพิเศษ)

รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสารสนเทศ
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
1
จัดทาป้ ายนิเทศประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ใช้งบประมาณใน
การตกแต่งบอร์ดประชาสัมพันธ์,ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
มหาวิทยาลัย,จัดอบรมการทาแฟ้ มสะสมผลงาน
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด (สามหมมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
กิจกรรมที่ 2 บริการให้คาปรึกษา(เพื่อนที่ปรึกษา YC)
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ

งบประมาณ
๓8,300

๓8,300

งบประมาณ

1

จัดโครงการค่ายกิจกรรมบริการให้คาปรึกษา(เพื่อนที่ปรึกษา YC)
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ 3 จัดวางตัว บุคคล
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
1
ดาเนินการเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาทัง้ จากภายในและ
ภายนอก
2
ดาเนินการกองทุน กยศ.
3
ดาเนินการเกี่ยวกับทุนปั จจัยพื้นฐาน ได้รบั การจัดสรรเป็ นเงิน
๑,๑๕๕,๐๐๐บาท
4
ดาเนินการเกี่ยวกับทุนปั จจัยพื้นฐาน (ยากจนพิเศษ)
5
ดาเนินการประสานงานจากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อจัดหานักเรียนเข้าทางานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน
ในสถานประกอบการต่างๆ
1
ดาเนินการเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาทัง้ จากภายในและ
ภายนอก
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด (หนึ่ งล้านหนึ่ งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมจัดวางตัว บุคคล
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
1
ดาเนินการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 และ 6
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมติ ดตามผลทางการศึกษา
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
1
ดาเนินการออกประชาสัมพัน ธ์โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัสดุอุปกรณ์ในการรับสมัครและเอกสาร

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

งบประมาณ
๑,๑๕๕,๐00
(งบปัจจัยพื้นฐาน)
-

๑,๑๕๕,๐00

งบประมาณ
-

งบประมาณ
39,525

การรับสมัคร
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

39,525

8. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีความรู้
ทักษะพื้นฐาน พร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชัน้ ที่สูงขึ้น
ร้อยละ ๙๐ ของ ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะพื้นฐานในการทางานหรือ
งานอาชีพ
ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีเจตคติท่ี
ดี ในการทางานหรืองานอาชีพ

วิธีการประเมิน
แบบสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินแบบสอบถาม

แบบสอบถาม

แบบประเมินแบบสอบถาม

แบบสอบถาม

แบบประเมินแบบสอบถาม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๙.1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชัน้ ที่สูงขึ้น
๙.๒ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการทางานหรืองานอาชีพ
๙.๓ ผู้เรียนมีเจตคติท่ดี ี ในการทางานหรืองานอาชีพ

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวเกศวรา ศรีพบิ ูลย์)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายจงรักษ์ บารุงวงศ์)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทัวไป
่

ลงชื่อ

ผู้อนุมตั โิ ครงการ
(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ตารางวิเคราะห์โครงการ แนะแนวเพื่อการศึกษา อาชีพ และการดาเนินชีวติ
ให้นาโครงการที่เขียนเสร็จแล้วมาวิเคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง
คะแนน ๑ หมายถึง น้อย หรือ ไม่มี ๒ หมายถึง ปานกลาง และ ๓ หมายถึง มาก
ประเด็นโครงการ
ประเด็นการวิเคราะห์
ค่าคะแนนที่ได้ รวม
๑ ๒ ๓
๑.ชื่อโครงการ
๑.๑ ความถูกต้อง ชัดเจน
✓
๑.๒ สอดคล้องกับกิจกรรม
๑.๓ อ่านเข้าใจง่าย เร้าใจ
๒. แผนงาน
ถูกต้องตามหลักการจัดสรรงบประมาณ
✓
๓. หลักการและ ๓.๑ แสดงความเป็ นมา
✓
เหตุผล
๓.๒ มีข้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
๔. วัตถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกิดหลังดาเนินโครงการ
✓
๔.๒ มีความเป็ นไปได้
๔.๓ สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทา
๕. เป้ าหมาย
๕.๑ แสดงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
✓
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะดาเนินงาน
๕.๓ ระบุจานวนหรือวันเวลาสถานที่ท่จี ะดาเนินการ
๖. กิจกรรมและ ๖.๑ ลาดับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
✓
ดาเนินงาน
๖.๒ กิจกรรมระบุวนั เวลาที่ดาเนินการ
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบั ผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
๗.รายละเอียด
๗.๑ การเขียนงบประมาณคานึงถึงความประหยัด
✓
การใช้
๗.๒ งบประมาณที่คานวณถูกต้องตามระเบียบ
งบประมาณ
กระทรวงการคลัง
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ
๘.การประเมินผล ๘.๑ ตัวชี้วดั สามารถวัดได้
✓
๘.๒ บอกวิธกี ารที่จะประเมิน
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
๙.ผลที่คาดว่าจะ ๙.๑ บอกผลที่ได้รบั ว่า จะได้รบั หลังสิ้นสุดโครงการ
✓
ได้รบั
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบั บอกเป็ นผลลัพธ์( outcomes)
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบั สูงกว่าวัตถุประสงค์
รวม/เฉลี่ย
✓
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ดี
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน เป็ นโครงการที่พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๕๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ต้องปรับปรุง

โครงการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2564

โครงการตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กลุ่มงานบริหารการเงิ นและสินทรัพย์
โครงการ

กิจกรรม

พัฒนา
1.กิจกรรม
กลุม่ งาน พัฒนากลุ่ม
เพื่อ
งาน
ส่งเสริม
ให้
สถานศึก
ษาพัฒนา
เต็ม
ศักยภาพ

สอดคล้องกล
ยุทธ์,
เป้ าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อ
ที่

รายละเอียดกิจกรรม

ผู้รบั ผิดชอบ

เงินงบประมาณ
ระยะเวลา

สนองนโยบาย
ที่ 2 กลยุทธ์ท่ี
4 มาตรฐานที่ 2
ข้อที่ 2.5

เสนอ

อุดหนุน

อ.ชกาภัฎ
อ.นฤมล
อ.อรวรรณ

1 ต.ค 63 3๐๐,๐๐0
30 ก.ย.6๔

๒๙๐,๕๐0

1.จัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์
กลุ่มงานสารบรรณ

อ.อมรทิพย์

1๕ ต.ค 63 ๒๐,000

๒๐,000

2.จัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์
กลุ่มงานบุคลากร

อ.ชนกพร

1๕ ต.ค 63 ๒๐,000

๒๐,000

3.จัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์
กลุ่มงานไอซีที

อ.จิราพร

1๕ ต.ค 63 ๕๐,000

๕๐,000

4.จัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์
กลุ่มงานสินทรัพย์

อ.ชกาภัฎ
อ.นฤมล

1๕ ต.ค 63 50,000

40,500

5.จัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์
กลุ่มงานบริหารทั ่วไป

อ. วันวิสา

1๕ ต.ค 63 ๓๐,000

๓๐,000

เรียนฟรี

บ.ก.ศ.

เทศบา สวัสดิ น
ล
อ
การ
ก
ง
บ
9,500

9,500

โครงการ

กิจกรรม

สอดคล้องกล
ยุทธ์,
เป้ าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อ
ที่

รายละเอียดกิจกรรม

ผู้รบั ผิดชอบ

เงินงบประมาณ
ระยะเวลา

เสนอ

อุดหนุน

6.จัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

อ.จิราภรณ์

1๕ ต.ค 63 ๓๐,000

๓๐,000

7.จัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์
กลุ่มงานกิจการนักเรียน

อ.นฤมล

1๕ ต.ค 63 5๐,000

5๐,000

8.จัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์
กลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน

อ.ศรีสุวรรณ

1๕ ต.ค 63 ๓๐,000

๓๐,000

9.จัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์
กลุ่มงานแนะแนว

อ. จันทร์จรี า
อ. กรกมล
อ. เกศวรา

1๕ ต.ค 63 ๒๐,๐00

๒๐,๐00

2.สา
ธารณูป
โภค
1. ค่าน้า
2. ค่าไฟฟ้ า
3. ค่าโทรศัพท์

อ.ชกาภัฎ
อ.นฤมล
อ.อรวรรณ
อ.ปรมาภรณ์
อ.นันทรัตน์
อ.ปรมาภรณ์
อ.นันทรัตน์
อ.นฤมล

๒,๖๔๓,๐00

๘๐๐,000

เรียนฟรี

บ.ก.ศ.

๑,๘๔๓,๐00

1๕,๐00

1๕,๐00

๑,2๐0,000

๑,2๐0,000

1๒,000

1๒,000

เทศบา สวัสดิ น
ล
อ
การ
ก
ง
บ

โครงการ

กิจกรรม

สอดคล้องกล
ยุทธ์,
เป้ าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อ
ที่

รายละเอียดกิจกรรม

1.กิจกรรม

จัดซื้อสื่อ
วัสดุ
อุปกรณ์
ของกลุ่ม

สนองนโยบาย
ที่ 2 กลยุทธ์ที่

1 มาตรฐาน 1
ข้อที่ 1.1.5

เงินงบประมาณ
ระยะเวลา

4. ค่าธรรมเนียม/
ค่าขนส่ง/ค่า
ไปรษณีย์
5. ค่าถ่ายเอกสาร
งานทั ่วไป
6. ค่าถ่ายเอกสาร
งานวิชาการ
7. ค่าบารุงรถตู้

พัฒนา
สื่อและ
อุปกรณ์
การเรียน
เพื่อ

ผู้รบั ผิดชอบ

อ.นันทรัตน์
อ.อรวรรณ
อ.สายฝน

อ.ชกาภัฎ
อ.ทิฆมั พร
อ.ชกาภัฎ
อ.ทิฆมั พร
อ.อรวรรณ
อ.นฤมล
8. ค่าอินเตอร์เน็ต อ.จิราพร
อ.นันทรัตน์
9. ค่าติดตัง้ แอร์/ อ.อรวรรณ
อ.นฤมล
อื่นๆ
อ.ชกาภัฎ
อ.นฤมล
อ.อรวรรณ

เสนอ

อุดหนุน

เรียนฟรี

บ.ก.ศ.

๕,000

๕,000

1๒๐,000

1๒๐,000

๘๐๐,000

๘๐๐,000

๑๐๕,000

๑๐๕,000

๑๘๖,000

๑๘๖,000

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

1 ต.ค 63 ๓๘๐,๐๐๐
30 ก.ย.6๔

๓๘๐,๐๐๐

เทศบา สวัสดิ น
ล
อ
การ
ก
ง
บ

โครงการ

กิจกรรม

ส่งเสริม สาระการ
ให้ผู้เรียน เรียนรู้
พัฒนา
เต็ม
ศักยภาพ

สอดคล้องกล
ยุทธ์,
เป้ าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อ
ที่

รายละเอียดกิจกรรม

ผู้รบั ผิดชอบ

เงินงบประมาณ
ระยะเวลา

เสนอ

อุดหนุน

1.กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุ อ. จาเรียง
อุปกรณ์ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย

1๕ ต.ค 63 ๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

2.กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศลิ ปะ
3.กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา
4.กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
5. กิจกรรมจัดซื้อสื่อ
วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ
6. กิจกรรมจัดซื้อสื่อ
วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

1 ต.ค 63 100,000
30 ก.ย.6๔
1๕ ต.ค 63 30,000

100,000

อ.ชนกพร
อ.พัชริณี

1๕ ต.ค 63 100,000

100,000

อ.ปรมาภรณ์

1๕ ต.ค 63 ๓0,000

๓0,000

อ.อารมย์
อ.กุลธิดา

1๕ ต.ค 63 ๓0,000

๓0,000

อ. จุฑามาส

อ. สุวยั ดา
อ. อรวรรณ

30,000

เรียนฟรี

บ.ก.ศ.

เทศบา สวัสดิ น
ล
อ
การ
ก
ง
บ

โครงการ

โครงการ
เรียนฟรี
15 ปี
อย่างมี
คุณภาพ

กิจกรรม

1.เรียนฟรี
15 ปี

สอดคล้องกล
ยุทธ์,
เป้ าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อ
ที่

สนองนโยบายที่
4 กลยุทธ์ที่ 1
มาตรฐานที่ 2
ข้อ 2.2

รายละเอียดกิจกรรม

ผู้รบั ผิดชอบ

เงินงบประมาณ
ระยะเวลา

เสนอ

อุดหนุน

เรียนฟรี

7. กิจกรรมจัดซื้อสื่อ
วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
8. กิจกรรมจัดซื้อสื่อ
วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สงั คม
ศึกษา

อ.ปัทมา

1๕ ต.ค 63 ๓0,000

๓0,000

อ.ศรีสุวรรณ
อ.สาลีรัตน์
อ.ปาลินี
อ.กรธิดา

1๕ ต.ค 63 ๓0,000

๓0,000

1.ค่าหนังสือ

อ.อรวรรณ
อ.นฤมล
อ. ชกาภัฎ
อ.ปรมาภรณ์
อ.นันทรัตน์
อ. สายฝน
อ.นฤมล
อ.ปรมาภรณ์
อ. ทิฆมั พร

1๕ ต.ค 63 ๑,๖๗๗,๖0
๖.๙๒

๑,๖๖๗,๖0๖.๙๒

1๕ ต.ค 63 ๘๘๔,๕๘๗
.0๒

๘๘๔,๕๘๗.0๒

1๕ ต.ค 63 ๗๔๓,0๔๗

๗๔๓,0๔๗

2.ค่าอุปกรณ์การเรียน

3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน

รวม

๖,๖๒๘,๒๔๑ ๑,๔๗๐,๕๐๐

3,๒๙๕,2๔๐.๙๔

บ.ก.ศ.

๑,๘๔๓,๐00

เทศบา สวัสดิ น
ล
อ
การ
ก
ง
บ

9,500

-

-

ชื่อโครงการ พัฒนากลุ่มงานเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศักยภาพ
ลักษณะโครงการ
ใหม่
✓ ต่อเนื่อง
สนองนโยบาย สพฐ.
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั ่นคง
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
 นโยบายที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 4 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
ผลการปฏิ บตั ิ ตามโครงการนี้ ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมี
คุณภาพ
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ 1. นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ ์ 2. นางนฤมล ทิพย์พนิ ิจ 3. นางสาวชกาภัฎ
ทิศคงทอง

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการทางานของสานักงานต่างๆ จาเป็ นจะต้องจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอเหมาะสม
ต่อการใช้งานทัง้ ต่อผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัด สรรสาธารณูปโภคให้
เพีย งพอเหมาะสมกั บ การบริ ห ารงานและความสะดวกต่ อ การจัด การเรี ย นการสอน อาทิ เช่ น
สาธารณูปโภคด้านน้าสาหรับอุปโภคบริโภค ไฟฟ้ า อินเตอร์เน็ต เป็ นต้น สอดคล้องกับนโยบายการศึก ษา
ที่กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้ าหมาย ทัง้ นี้
จากการสารวจความต้องการวัสดุครุภ ัณฑ์ของกลุ่มงานต่างๆ ทาให้ทราบประวัตกิ ารใช้งานมานานและมี
การเสื่อมสภาพชารุดตามกาลเวลา จึงเห็นควรจัดหาวัสดุครุภณ
ั ฑ์ตามแผนปี งบประมาณ 2562
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเห็นถึงความสาคัญดังกล่าวจึงจัดโครงการพัฒนากลุ่มงานเพื่อส่ งเสริม
ให้สถานศึกษาพัฒนาเต็ มศักยภาพขึ้นเพื่อตอบสนองความต้ องการใช้ งานและส่งเสริม ประสิท ธิภ าพ
ประสิทธิผลในการทางาน

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้สานักงานมีวัสดุครุภณ
ั ฑ์ใช้อย่างเพียงพอในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ

2.2 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีสาธารณูปโภคใช้อย่างเพียงพอตามความ
ต้องการ

3. เป้ าหมาย
3.5 เชิ งปริมาณ
3.5.1 บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีวสั ดุครุภณ
ั ฑ์สานักงานใช้อย่างเพียงพอ
3.5.2 บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร้อยละ 100 มีสาธารณูปโภคใช้อย่างเพียงพอ
3.6 ด้านคุณภาพ
3.6.1 สานักงานมีวัสดุครุภณ
ั ฑ์ใช้อย่างเพียงพอในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
3.6.2 บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีสาธารณูปโภคใช้อย่างเพียงพอตามความ
ต้องการ

4. วิธีดาเนิ นการ
ขัน้ ตอน
8. วางแผน
(STP)
9. ดาเนินการ
(SIP)

ระยะเวลา
กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ
(วัน/เดือน/ปี )
1. ประชุมวางแผน
ร่วมกับงานแผนงาน
2. เสนอโครงการ
กิจกรรมที่ดาเนิ นการ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนากลุ่ม
งาน
7. ประชุมจัด สรร
งบประมาณ
8. สารวจความต้องการ
ซื้อของแต่ละกลุ่มงาน
9. จัดซื้อจัดจ้างตาม
ความต้อง
10. ส่งหลักฐานตัง้ เบิก

งบประมาณ/
ทรัพยากร

24 ก.ย. 63

-

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

๒,๐๐๙,๖๕๔

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่ม
งาน)
เจ้าหน้าที่พสั ดุ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
เลขาแต่ละฝ่ าย
อ.ชกาภัฎ
อ.นฤมล
อ.อรวรรณ

10. ตรวจสอบ
และ
ประเมินผล
(SEP)

11. สรุปและ
รายงานผล
(SBP)

กิจกรรมที่ 2
สาธารณูปโภค
1. ประชุมจัด สรร
งบประมาณ
2. สารวจความต้องการใช้
3. ดาเนินการตามแผน
4. ส่งหลักฐานตัง้ เบิก
1. ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
2. ส่งเอกสารให้ฝ่ายพัสดุ
เพื่อตัง้ เบิก/เคลียร์ยมื
3. วิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดจากการ
ดาเนินงาน
4. ประเมินผลการดาเนิน
โครงการ โดยใช้แบบ
ประเมิน ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. สรุปและรายงานผล
กิจกรรม
2. สรุปและรายงานผล
โครงการ

1 ต.ค. 63 ๑,๗๗๖,๑๓๖.๗๖
–
30 ก.ย. 6๔

อ.ชกาภัฎ
อ.นฤมล
อ.อรวรรณ

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

-

อ.ชกาภัฎ
อ.นฤมล
อ.อรวรรณ
อ.นันทรัตน์

20 ก.ย. 6๔

-

อ.ชกาภัฎ
อ.นฤมล
อ.อรวรรณ
อ.ทิฆัมพร

5. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 6๔

6. สถานที่ดาเนิ นการ
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

7. งบประมาณที่ใช้ จานวน 3,785,790.76บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้า
สิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
 เงินอุดหนุนทัวไป
่
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 เงินอื่นๆ งบเทศบาล เงินบารุงการศึกษา

รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนากลุ่มงาน
ที่
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่มงานสารบรรณ
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่มงานบุคลากร
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่มงานสินทรัพย์
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่มงานบริหารทัวไป
่ และไอซีที
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่มงานบริหารวิชาการ พัฒนาผู้เรียน และแนะแนว
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่มงานกิจการนักเรียน สภานักเรียน และทูบนี ัมเบอร์
วัน
ค่าติดตัง้ แอร์/อื่นๆ
ค่าถ่ายเอกสารงานทัวไป
่
ค่าถ่ายเอกสารงานวิชาการ
เงินประกันสัญญา (คืน)
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
50,000
๕0,000
๕0,000
๔๐,000
๒๐๐,๐๐๐
1๒๐,000
๘๐๐,000
๖๕๙,๖๕๔
๒,๐๐๙,๖๕๔

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสาธารณูปโภค
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าน้า
ค่าไฟฟ้ าทัวไป
่ และโครงการพิเศษ
ค่าโทรศัพท์
ค่าธรรมเนียม/ค่าขนส่ง/ค่าไปรษณีย์
ค่าบารุงยานพาหนะ
ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
๗๒,๖00
๑,๓๖๒,๔๓๖.๗๖
1๒,000
๕,000
๑๓๘,๑00
๑๘๖,000
๑,๗๗๖,๑๓๖.๗๖

8. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 1. การประเมินความพึงพอใจ
100 มีวสั ดุครุภณ
ั ฑ์สานักงานใช้
อย่างเพียงพอ

เครื่องมือที่ใช้
2. แบบประเมินความพึงพอใจ

บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน ร้อยละ 100 มี
สาธารณูปโภคใช้อย่า งเพียงพอ

1. การประเมินความพึงพอใจ

3. แบบประเมินความพึงพอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัสดุครุภัณฑ์ส่านักงานใช้อย่างเพียงพอในการดาเนินงาน
ต่าง ๆ
9.2 ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีสาธารณูปโภคใช้อย่างสะดวกและเพียงพอแก่
ความต้องการ เช่น น้า ไฟ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต เป็ นต้น

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ)์
ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางวานีดา ทองปัสโนว์ )
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายบรรจง ภูวเศษรฐาวร)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา
ลงชื่อ

ผู้อนุมตั โิ ครงการ

( นางเพียงแข ชิตจุ้ย )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา
ตารางวิเคราะห์โครงการ พัฒนากลุ่มงานเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศักยภาพ
ให้นาโครงการที่เขียนเสร็จแล้วมาวิเคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง
คะแนน ๑ หมายถึง น้อย หรือ ไม่มี ๒ หมายถึง ปานกลาง และ ๓ หมายถึง มาก

ประเด็นโครงการ
๑.ชื่อโครงการ

ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ ความถูกต้อง ชัดเจน
๑.๒ สอดคล้องกับกิจกรรม
๑.๓ อ่านเข้าใจง่าย เร้าใจ
๒. แผนงาน
ถูกต้องตามหลักการจัดสรรงบประมาณ
๓. หลักการและ ๓.๑ แสดงความเป็ นมา
เหตุผล
๓.๒ มีข้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
๔. วัตถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกิดหลังดาเนินโครงการ
๔.๒ มีความเป็ นไปได้
๔.๓ สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทา
๕. เป้ าหมาย
๕.๑ แสดงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะดาเนินงาน
๕.๓ ระบุจานวนหรือวันเวลาสถานที่ท่จี ะดาเนินการ
๖. กิจกรรมและ ๖.๑ ลาดับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ดาเนินงาน
๖.๒ กิจกรรมระบุวนั เวลาที่ดาเนินการ
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบั ผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
๗.รายละเอียด
๗.๑ การเขียนงบประมาณคานึงถึงความประหยัด
การใช้
๗.๒ งบประมาณที่คานวณถูกต้องตามระเบียบ
งบประมาณ
กระทรวงการคลัง
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ
๘.การประเมินผล ๘.๑ ตัวชี้วดั สามารถวัดได้
๘.๒ บอกวิธกี ารที่จะประเมิน
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
๙.ผลที่คาดว่าจะ ๙.๑ บอกผลที่ได้รบั ว่าจะได้รบั หลังสิ้นสุดโครงการ
ได้รบั
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบั บอกเป็ นผลลัพธ์( outcomes)
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบั สูงกว่าวัตถุประสงค์
รวม/เฉลี่ย
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ดี
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน เป็ นโครงการที่พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๕๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนนที่ได้
๑ ๒ ๓
๓
๓
๓
๓
๒
๒
๒
๒
๒
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

๐

รวม

๙
๓
๖

๗

๙

๙

๙

๓
๓
๓ ๙
๓
๓
๓ ๙
๓
๑๐ ๖๐ ๗๐

ชื่อโครงการ พัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ลักษณะโครงการ
ใหม่
✓ ต่อเนื่อง
สนองนโยบาย สพฐ.
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั ่นคง
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
 นโยบายที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ผลการปฏิ บตั ิ ตามโครงการนี้ ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1.1.5 มีผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ 1. นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ ์ 2. นางนฤมล ทิพย์พนิ ิจ 3. นางสาวชกาภัฎ
ทิศคงทอง

1. หลักการและเหตุผล
นโยบายการศึกษาได้กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้ว่า การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้น
พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึด
มั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็ นประมุข เป็ นพลเมืองดีของชาติ มี
ทักษะที่จาเป็ น ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ มีทกั ษะวิชาชีพ ทัง้ นี้การที่จะพัฒนาผู้ เ รียน
ให้ไ ปสู่เป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้ ควรจะมีการพัฒนาทางด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ใี ช้สาหรับประกอบการจัด การเรียน
การสอนในแต่ละสาขาวิชาที่ผู้เรียนสนใจในแต่ละกลุ่มสาระการเรีย นรู้
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเห็น ถึงความสาคัญดังกล่าวจึงจัดโครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การ
เรียนเพื่อส่ งเสริม ให้ ผู้เ รียนพัฒ นาเต็ ม ศัก ยภาพขึ้น เพื่อตอบสนองความต้ อ งการใช้ งานและส่ ง เสริม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัด การเรียนการสอน

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีส่อื และอุปกรณ์การเรียนเพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอน

3. เป้ าหมาย
3.7 เชิ งปริมาณ
3.7.1 นักเรียน ร้อยละ 100 มีส่อื และอุปกรณ์การเรียนเพียงพอต่อความต้องการ

3.8 ด้านคุณภาพ
3.8.1 นักเรียนมีส่อื และอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอน

4. วิธีดาเนิ นการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
(วัน/เดือน/ปี ) ทรัพยากร

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่ม
งาน)
เจ้าหน้าที่พสั ดุ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
เลขาแต่ละฝ่ าย

ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

12. วางแผน
(STP)

1. ประชุมวางแผนร่วมกับ
งานแผนงาน
2. เสนอโครงการ
กิจกรรมที่ดาเนิ นการ
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อสื่อ
วัสดุอุปกรณ์ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
11. ประชุมจัด สรร
งบประมาณ
12. สารวจความต้องการซื้อ
ของแต่ละกลุ่มสาระ
13. จัดซื้อจัดจ้างตามความ
ต้อง
14. ส่งหลักฐานตัง้ เบิก

24 มี.ค. 63

-

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

๓๘๐,๐๐๐

อ.ชกาภัฎ
อ.นฤมล
อ.อรวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

1. ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
2. ส่งเอกสารให้ฝ่ายพัสดุ
เพื่อตัง้ เบิก/เคลียร์ยมื
3. วิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดจากการ
ดาเนินงาน
4. ประเมินผลการดาเนิน
โครงการ โดยใช้แบบ
ประเมิน ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

-

อ.ชกาภัฎ
อ.นฤมล
อ.อรวรรณ
อ.นันทรัตน์

13. ดาเนินการ
(SIP)

14. ตรวจสอบ
และ
ประเมินผล
(SEP)

15. สรุปและ
รายงานผล
(SBP)

1. สรุปและรายงานผล
กิจกรรม
2. สรุปและรายงานผล
โครงการ

20 ก.ย. 6๔

-

อ.ชกาภัฎ
อ.นฤมล
อ.อรวรรณ
อ.ฑิฆมั พร

5. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 6๔

6. สถานที่ดาเนิ นการ
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

7. งบประมาณที่ใช้ จานวน ๓๑๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
 เงินอุดหนุนทัวไป
่
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 เงินอื่นๆ
รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
30,000
100,000
๓0,000
๓0,000
๓๐,000
๓๐,000
๓๑๐,๐๐๐

8. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

นักเรียน ร้อยละ 100 มีส่อื และ
อุปกรณ์การเรียนเพียงพอต่อ
ความต้องการ

1. การประเมินความพึงพอใจ

4. แบบประเมินความพึงพอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัสดุส่อื อุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
9.2 นักเรียนมีส่อื และอุปกรณ์การเรียนเพียงพอต่อความต้องการในด้านการพัฒนาการเรียน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ)์
ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางวานีดา ทองปัสโนว์)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายบรรจง ภูวเศษรฐาวร)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ลงชื่อ

ผู้อนุมตั โิ ครงการ

(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา

ตารางวิเคราะห์โครงการ พัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ให้นาโครงการที่เขียนเสร็จแล้วมาวิเคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง
คะแนน ๑ หมายถึง น้อย หรือ ไม่มี ๒ หมายถึง ปานกลาง และ ๓ หมายถึง มาก
ประเด็นโครงการ
ประเด็นการวิเคราะห์
ค่าคะแนนที่ได้ รวม
๑ ๒ ๓
๑.ชื่อโครงการ
๑.๑ ความถูกต้อง ชัดเจน
๓
๑.๒ สอดคล้องกับกิจกรรม
๓ ๙
๑.๓ อ่านเข้าใจง่าย เร้าใจ
๓
๒. แผนงาน
ถูกต้องตามหลักการจัดสรรงบประมาณ
๓ ๓
๓. หลักการและ ๓.๑ แสดงความเป็ นมา
๓
เหตุผล
๓.๒ มีข้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน
๒
๗
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
๒
๔. วัตถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกิดหลังดาเนินโครงการ
๒
๔.๒ มีความเป็ นไปได้
๒
๗

ประเด็นโครงการ

ประเด็นการวิเคราะห์

๔.๓ สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทา
๕. เป้ าหมาย
๕.๑ แสดงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะดาเนินงาน
๕.๓ ระบุจานวนหรือวันเวลาสถานที่ท่จี ะดาเนินการ
๖. กิจกรรมและ ๖.๑ ลาดับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ดาเนินงาน
๖.๒ กิจกรรมระบุวนั เวลาที่ดาเนินการ
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบั ผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
๗.รายละเอียด
๗.๑ การเขียนงบประมาณคานึงถึงความประหยัด
การใช้
๗.๒ งบประมาณที่คานวณถูกต้องตามระเบียบ
งบประมาณ
กระทรวงการคลัง
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ
๘.การประเมินผล ๘.๑ ตัวชี้วดั สามารถวัดได้
๘.๒ บอกวิธกี ารที่จะประเมิน
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
๙.ผลที่คาดว่าจะ ๙.๑ บอกผลที่ได้รบั ว่าจะได้รบั หลังสิ้นสุดโครงการ
ได้รบั
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบั บอกเป็ นผลลัพธ์( outcomes)
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบั สูงกว่าวัตถุประสงค์
รวม/เฉลี่ย
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ดี
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน เป็ นโครงการที่พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๕๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนนที่ได้
๑ ๒ ๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

๐

๘

รวม

๙

๙

๙

๓
๓
๓ ๙
๓
๓
๓ ๙
๓
๖๓ ๗๑

ชื่อโครงการ โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
สนองนโยบาย สพฐ.
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั ่นคง
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมส้าทางการศึกษา
 นโยบายที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป้ าประสงค์ท่ี 1 มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.2
ผลการปฏิ บตั ิ ตามโครงการนี้ ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว นางสาวนฤมล บุญรอด

1. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องดาเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รบั การศึกษาเป็ นเวลาสิบสองปี
ตัง้ แต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคาสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่28/2559 เรื่องให้จดั
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน 15 ปี ให้มมี าตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐานได้จดั สรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็ นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองเพื่อสร้าง
โอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างทัวถึ
่ ง มีคุณภาพและเป็ นธรรม
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาจึงได้จดั กิจกรรมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยจัดทากิจกรรม
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โดย
ประกอบด้วยค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อเปิ ดโอกาสให้นักเรียน
ได้รบั การศึกษาอย่างทัวถึ
่ ง

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สถานศึกษามีระบบบริหารการจัดการคุณภาพที่ชดั เจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

3. เป้ าหมาย
2 เชิ งปริมาณ
นักเรียนจานวน 1,๘00 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
3 ด้านคุณภาพ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ80

4. วิธีดาเนิ นการ

ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

1. วางแผน
(STP)

1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
มอบหมายงาน
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ
รับผิดชอบ
2. ดาเนินการ กิจกรรมที่ดาเนิ นการ
(SIP)
กิจกรรมที่ 1 ค่าหนังสือเรียน
1. สารวจหนังสือ8กลุ่มสาระที่
ขาดชารุดจากปี ท่แี ล้ว
2. สารวจหนังสือใหม่ท่จี ดั ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
3. สั ่งซื้อหนังสือกับสานักพิมพ์
4. 8 กลุ่มสาระรับหนังสือ มอบ
ให้นักเรียน
กิจกรรมที่ 2 ค่าอุปกรณ์การ
เรียน
1. สารวจยอดเงินที่ได้รบั
จัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด
จากหนังสือรับและสมุดบัญชี
ธนาคาร ภาคเรียน1/62
2. จัดทาเอกสารการจ่ายเงิน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียน
1/63
3. ครูท่ปี รึกษาดาเนินการจ่าย
อุปกรณ์การเรียน ภาคเรียน
1/63
4. สารวจยอดเงินที่ได้รบั
จัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด
จากหนังสือรับและสมุดบัญชี
ธนาคาร
กิจกรรมที่ 3 ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี )

งบประมาณ/
ทรัพยากร

24 ก.ย. 63

1 พ.ย. 63
–
30 ต.ค. 6๔

1 พ.ย. 63
–
30 ต.ค. 6๔

1 พ.ย. 63
–

๑,๖๗๗,๖0๖.๙๒

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่ม
งาน)
กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและ
สินทรัพย์

1. นางอรวรรณ
วัชรถาวรศักดิ ์
2. นางนฤมล
ทิพย์พนิ ิจ
3. นางสาวชกา
ภัฎ ทิศคงทอง

1. นางปรมาภรณ์
ไชยเขียว
2. นางสายฝน
ราษีงาม
๘๘๔,๕๘๗.0๒ 3. นางสาว
นันทรัตน์ อนุกูล

1. นางสาวนฤมล
บุญรอด
2. นางสาว
ทิฆมั พร ออมสิน
3. นางปรมาภรณ์
ไชยเขียว

ขัน้ ตอน

กิจกรรม/วิธีดาเนิ นการ

1. สารวจยอดเงินที่ได้รบั
จัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด
จากหนังสือรับและสมุดบัญชี
ธนาคาร
2. จัดทาเอกสารการจ่ายเงิน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
3. ครูท่ปี รึกษาดาเนินการ
จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
3. ตรวจสอบ 1. PLC กลุ่มงานเพื่อติดตาม
และ
ผลว่านักเรียนได้รบั หนังสือ
ประเมินผล เรียน อุปกรณ์การเรียน และ
(SEP)
เครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน
4. สรุปและ สรุปผลและรายงานผลการ
รายงานผล ดาเนินงาน
(SBP)

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี )

งบประมาณ/
ทรัพยากร

30 ต.ค. 6๔

๗๔๓,0๔๗

ภาคเรียนที่ ๒
๑ ธันวาคม 2563

30 กันยายน 256๔

ผู้รบั ผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่ม
งาน)

กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและ
สินทรัพย์
นางปรมาภรณ์
ไชยเขียว

5. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 6๔

6. สถานที่ดาเนิ นการ
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
7. งบประมาณที่ใช้ จานวน 3,๓๐๕,2๔๐.๙๔ บาท (สามล้านสามแสนห้าพันสองร้อยสีส่ บิ บาทเก้า
สิบสี่สตางค์)
 เงินอุดหนุนทัวไป
่
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 เงินอื่นๆ ระบุ
...............................................................................................................................
รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ค่าหนังสือเรียน

ที่
1.

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าหนังสือเรียน
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
๑,๖๗๗,๖0๖.๙๒
๑,๖๗๗,๖0๖.๙๒

กิจกรรมที่ 2 ค่าอุปกรณ์การเรียน
ที่
1.

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
๘๘๔,๕๘๗.0๒
๘๘๔,๕๘๗.0๒

กิจกรรมที่ 3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ที่
1.

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
รวมเป็ นเงินทัง้ หมด

งบประมาณ
๗๔๓,0๔๗
๗๔๓,0๔๗

8. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
๑. นักเรียนได้รบั หนังสือเรียนฟรีตลอดปี
การศึกษา จานวน 1,๘00 คน
๒. นักเรียนทุกคนได้รบั เงิน อุปกรณ์การ
เรียน 1 ครัง้ /ภาคเรียน จานวน 1,๘00 คน
๓. นักเรียนทุกคนได้รบั เงิน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ๑ ครัง้ /ปี การศึกษา
จานวน 1,๘00 คน
๔. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รบั
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สาหรับค่า
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่า
เครื่องแบบนักเรียน ร้อยละ 80

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

การลงทะเบียน

แบบรับหนังสือ

การลงทะเบียน

แบบรับอุปกรณ์การเรียน

การลงทะเบียน

แบบรับเงิน

การสอบถาม

แบบสารวจ
แบบสอบถาม

9.1 นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รบั การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สาหรับค่าหนังสือเรียน ร้อยละ
80
9.2 นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รบั การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สาหรับค่าอุปกรณ์การเรียน ร้อยละ
80
9.3 นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รบั การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สาหรับค่าเครื่องแบบนักเรียนร้อยละ
80

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว)

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนฤมล บุญรอด)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางวานีดา ทองปัสโนว์)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายบรรจง ภูวเศษรฐาวร)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา

ลงชื่อ

ผู้อนุมตั โิ ครงการ

(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ตารางวิเคราะห์โครงการ โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ให้นาโครงการที่เขียนเสร็จแล้วมาวิเคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง
คะแนน ๑ หมายถึง น้อย หรือ ไม่มี ๒ หมายถึง ปานกลาง และ ๓ หมายถึง มาก
ประเด็นโครงการ
ประเด็นการวิเคราะห์
ค่าคะแนนที่ได้
๑ ๒ ๓
๑.ชื่อโครงการ
๑.๑ ความถูกต้อง ชัดเจน
๓
๑.๒ สอดคล้องกับกิจกรรม
๓
๑.๓ อ่านเข้าใจง่าย เร้าใจ
๓
๒. แผนงาน
ถูกต้องตามหลักการจัดสรรงบประมาณ
๓
๓. หลักการและ ๓.๑ แสดงความเป็ นมา
๓
เหตุผล
๓.๒ มีข้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน
๓
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
๓
๔. วัตถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกิดหลังดาเนินโครงการ
๒

รวม

๙
๓
๙

ประเด็นโครงการ

ประเด็นการวิเคราะห์

๔.๒ มีความเป็ นไปได้
๔.๓ สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทา
๕. เป้ าหมาย
๕.๑ แสดงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะดาเนินงาน
๕.๓ ระบุจานวนหรือวันเวลาสถานที่ท่จี ะดาเนินการ
๖. กิจกรรมและ ๖.๑ ลาดับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ดาเนินงาน
๖.๒ กิจกรรมระบุวนั เวลาที่ดาเนินการ
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบั ผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
๗.รายละเอียด
๗.๑ การเขียนงบประมาณคานึงถึงความประหยัด
การใช้
๗.๒ งบประมาณที่คานวณถูกต้องตามระเบียบ
งบประมาณ
กระทรวงการคลัง
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ
๘.การประเมินผล ๘.๑ ตัวชี้วดั สามารถวัดได้
๘.๒ บอกวิธกี ารที่จะประเมิน
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
๙.ผลที่คาดว่าจะ ๙.๑ บอกผลที่ได้รบั ว่าจะได้รบั หลังสิ้นสุดโครงการ
ได้รบั
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบั บอกเป็ นผลลัพธ์( outcomes)
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบั สูงกว่าวัตถุประสงค์
รวม/เฉลี่ย
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ดี
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน เป็ นโครงการที่พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๕๕ คะแนน เป็ นโครงการที่ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนนที่ได้
๑ ๒ ๓
๒
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

๐

๔

รวม
๗

๙

๙

๙

๓
๓
๓ ๙
๓
๓
๓ ๙
๓
๖๙ ๗๓

แบบเสนอโครงการพัฒนากลุ่มงานเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศักยภาพ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ ปี งบประมาณ 2563
(1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔)

กิจกรรม
สาธารณูปโภค

แบบเสนอโครงการพัฒนากลุ่มงานเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศักยภาพ
สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี ค่าน้า
1 ต.ค. 63
4มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5 (งบบารุงการศึกษา)
–
๗๒,๖00 บาท
30 ก.ย. 6๔

ผู้รบั ผิดชอบ
อ.ปรมาภรณ์
อ.นันทรัตน์

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี ค่าไฟฟ้ า
4มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5 (งบบารุงการศึกษา)
๑,๒๔2,๔๓๖.๗๖ บาท
(ห้องโครงการ)
๑๒๐,๐๐๐ บาท

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

อ.ปรมาภรณ์
อ.นันทรัตน์

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี
4มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5 ค่าโทรศัพท์
(งบบารุงการศึกษา)
๑๒,000 บาท

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

อ.นฤมล
อ.นันทรัตน์

อ.พัชริณี
อ.กุลธิดา

กิจกรรม

แบบเสนอโครงการพัฒนากลุ่มงานเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศักยภาพ
สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่

ผู้รบั ผิดชอบ

สาธารณูปโภค

รวมเงิน ทัง้ สิ้น

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี ค่าธรรมเนียม/ค่าขนส่ง/ค่าไปรษณีย์
4มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5 (งบบารุงการศึกษา)
๕,000 บาท

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ ์
นางสายฝน ราษีงาม

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี ค่าบารุงรถตู้ ค่าน้ามัน ค่าประกัน
4มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5 (งบบารุงการศึกษา)
๑๓๘,๑๐๐ บาท

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ ์
นางนฤมล ทิพย์พนิ ิจ

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี
ค่าอินเตอร์เน็ต
4มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5
(งบบารุงการศึกษา)
๑๘๖,000บาท

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล

๑,๗๗๖,๑๓๖.๗๖ บาท
แบบเสนอโครงการพัฒนากลุ่มงานเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศักยภาพ

สนองนโยบายที่/กลยุทธ์/
รายละเอียดงบประมาณ
มาตรฐาน/ ข้อที่
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์กลุ่มงาน สนองนโยบายที่ 2
1. กระดาษ เอ 4 (แพนกวิน) จานวน 50 ชุด
กลยุทธ์ท่ี 4 มาตรฐานที่
สารบรรณ
เป็ นเงิน 4,250 บาท
2 ข้อที่ 2.5
2. ทะเบียนหนังสือส่ง A4จานวน 10ชุด
เป็ นเงิน 890 บาท
กิจกรรม

3. สมุดเบอร์ 2จานวน 5ชุด เป็ นเงิน 445 บาท
4. น้าหมึกสีดา ชนิดเติม (EPSON) จานวน 10
ชุด เป็ นเงิน 2,700 บาท
5. น้าหมึกสีน้าเงิน ชนิดเติม (EPSON)
จานวน 5 ชุด เป็ นเงิน 1,350 บาท
6. น้าหมึกสีเหลือง ชนิดเติม (EPSON)
จานวน 5 ชุด เป็ นเงิน 1,350 บาท
7. น้าหมึกสีแดง ชนิดเติม (EPSON)
จานวน 5 ชุด เป็ นเงิน 1,350 บาท

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์

สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์กลุ่มงาน สนองนโยบายที่ 2
8. เครื่องเย็บเล่มรุ่น HD-2066 ตราช้าง จานวน
กลยุทธ์ท่ี 4 มาตรฐานที่
1 ชิ้น เป็ นเงิน 870 บาท
สารบรรณ
2 ข้อที่ 2.5
9. ดินสอดา 2B รุ่น QP910+920 (กระบอก)
ควอนตัม้ จานวน 2 แพ็ค เป็ นเงิน 290 บาท
กิจกรรม

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

10. กระดาษกลอสซี่อิงค์เจ็ทA4 180แกรม 100
แผ่น HI-JET NP184-100 จานวน 4 แพ็ค
เป็ นเงิน 1,220 บาท
11. ลวดเสียบ กลม 10กล่อง/แพ็ค ตราม้า No.1
จานวน 5 กล่อง เป็ นเงิน 550 บาท
12. คลิปดาเบอร์ 110 ขนาด 32 มม. (12 ตัว/
กล่อง) จานวน 10 กล่อง เป็ นเงิน 100 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น

๒๐,๐๐๐ บาท

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์

แบบเสนอโครงการพัฒนากลุ่มงานเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศักยภาพ
สนองนโยบายที่/กลยุทธ์/
รายละเอียดงบประมาณ
กิจกรรม
ระยะเวลา
มาตรฐาน/ ข้อที่
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์กลุ่มงาน นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4 1. กระดาษ A4 80 แกรมจานวน 45 ชุด เป็ น
1 ต.ค. 63
เงิน 4,085 บาท
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5
–
บุคลากร
30 ก.ย. 6๔
2. ซองน้าตาล (ขนาด A4) 50 ซอง/มัด ขยาย
ข้าง จานวน 4 ชุด เป็ นเงิน 280 บาท
3. ซองขาวครุฑ DL 50 ซอง/มัด จานวน 3 ชุด
เป็ นเงิน 150 บาท
4. กระดาษถ่ายเอกสารสี A4 80 แกรม (เหลือง
1 ฟ้ า 4) จานวน 5 ชุด เป็ นเงิน 700 บาท
5. กระดาษการ์ดสีขาว 150 แกรม จานวน 2
ชุด เป็ นเงิน 400 บาท
6. กระดาษโฟโต้ 150 แกรม จานวน 3 ชุด เป็ น
เงิน 510 บาท
7. ซองถนอมเอกสาร 11 รู A4 ตราช้าง
จานวน 10 ชุด เป็ นเงิน 290 บาท
8. เทปใส 1/2 นิ้ว แกน 1 นิ้ว จานวน 3 ชุด
เป็ นเงิน 120 บาท

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจิตชนก ประชุมทอง

กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์กลุ่มงาน
บุคลากร

สนองนโยบายที่/กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ข้อที่

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง

9. เทปกาวผ้า หน้ากว้าง 2 นิ้ว (ฟ้ า เหลือง
แดง)จานวน 10 ชุด เป็ นเงิน 380 บาท
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4 10. เทปเยื่อกาว 2 หน้า 12mm Scotch 3M
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5
จานวน 15 ชุด เป็ นเงิน 495 บาท
11. กระดาษโน๊ตกาวในตัว โพสต์-อิท เพจมาร์ก
เกอร์ (1.5x5 ซม. 5 สี) จานวน 5 ชุด
เป็ นเงิน /50 บาท
กระดาษโน๊ตกาวในตัว โพสต์-อิท โน้ต (3x3 นิ้ว
คละสี) จานวน 5 ชุด เป็ นเงิน 250 บาท
12. น้าหมึกเติมแท็งค์ Epson Bk C M Y รุ่น
L3150 (ดา 10 แดง 3 น้าเงิน 3 เหลือง 3)
จานวน 19 ชุด เป็ นเงิน 3,420 บาท
13. เคสคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ชุด เป็ นเงิน
2,000บาท
14. สันแฟ้ ม สีฟ้า ขนาด 15 มิลลิเมตร จานวน
3 ชุด 450 บาท
15. กล่องใส่ปากกาจานวน 1 ชุด เป็ นเงิน 90
บาท

ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

สนองนโยบายที่/กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ข้อที่

กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์กลุ่มงาน
บุคลากร

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง

16. แฟ้ มสันกว้าง A4 สัน 3 นิ้ว สีดา (แพ็ค6
เล่ม)
จานวน 3 ชุด เป็ นเงิน 1,080 บาท
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4
17. ป้ ายชื่อรองผู้อานวยการฝ่ ายบุคคล จานวน
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5
1 ชุด เป็ นเงิน 1,000 บาท

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

18. โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 จานวน 1 ชุด เป็ นเงิน
2,500 บาท
19. กระดาษเกียรติบตั ร จานวน 3 ชุด เป็ นเงิน
450 บาท
20. ตรายางหมึกในตัว จานวน 2 ชุด เป็ น
จานวนเงิน 700 บาท
21. หมุดปักบอร์ด จานวน 2 กล่อง เป็ นเงิน
100 บาท
22. คลิปดา 35 มม. จานวน 2 กล่อง เป็ นเงิน
46 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

๒๐,๐๐๐ บาท

แบบเสนอโครงการพัฒนากลุ่มงานเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศักยภาพ
สนองนโยบายที่/กล
กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4 1. กระดาษ A4 จานวน 40 ลัง เป็ นเงิน 20,000
1 ต.ค. 63
งาน
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5
บาท
–
งบประมาณและสินทรัพย์
30 ก.ย. 6๔
2. หมึกปริ้น EPSON จานวน 4 ชุด เป็ นเงิน
4,000 บาท
3. แฟ้ ม 3 นิ้ว จานวน 2 โหล เป็ นเงิน 1,560
บาท
4.ใส้แฟ้ ม จานวน 2 ลัง เป็ นเงิน 240 บาท
5.ซองน้าตาล A4 จานวน 3 แพ็ค เป็ นเงิน 525
บาท
6.ซองน้าตาลA4แบบขยายข้างจานวน 3 แพ็ค
เป็ นเงิน 705 บาท
7.ซองน้าตาล F4แบบขยายข้าง จานวน 1แพ็ค
เป็ นเงิน 230 บาท

ผู้รบั ผิดชอบ
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
นางนฤมล ทิพย์พินิจ

8.ตัวหนีบเบอร์ 108 จานวน 2กล่องใหญ่ เป็ น
เงิน 338 บาท
กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งาน
งบประมาณและสินทรัพย์

สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4 9.ตัวหนีบเบอร์ 111 จานวน 2กล่องใหญ่ เป็ น
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5
เงิน 278บาท
10.ตัวหนีบเบอร์ 112 จานวน 2กล่องใหญ่
เป็ นเงิน 330 บาท
11.ลวดหนีบกระดาษ จานวน 5 กล่อง เป็ นเงิน
750 บาท
12. ลูกแม็คเบอร์ 10 จานวน 5 กล่องใหญ่
เป็ นเงิน 390 บาท
13. กาว 2 หน้า(บาง)จานวน2โหล เป็ นเงิน
600บาท
14. กาว 2 หน้า(หนา) จานวน 3 ม้วน เป็ น
เงิน105บาท

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รบั ผิดชอบ
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
นางนฤมล ทิพย์พินิจ

15. กาวแท่ง UHU จานวน 1 โหล เป็ นเงิน
828 บาท
16. กระดาษโฟโต้ 150 แกรม จานวน 6
แพ็ค เป็ นเงิน 1200บาท
กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งาน
งบประมาณและสินทรัพย์

สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4 17. ถุงร้อน (4*6) จานวน 6 แพ็ค
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5
เงิน 300 บาท

ระยะเวลา
เป็ น

18. ถุงหิ้ว 12*26 จานวน 5 โหล เป็ นเงิน
4500 บาท
19. โพสต์อิท ขนาดเล็ก คละสี จานวน 2
โหล เป็ นเงิน 800บาท
20. โพสต์อิท ขนาดใหญ่คละสี จานวน 2
โหล เป็ นเงิน 1,152บาท
21.
บาท

ซองขาว จานวน 2 กล่อง เป็ นเงิน 600

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รบั ผิดชอบ
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
นางนฤมล ทิพย์พินิจ

22.
บาท

เทปใส จานวน 1 โหล เป็ นเงิน 149

23. ดินสอ 2B จานวน 2 กล่อง เป็ นเงิน
300 บาท
24. ปากกาน้าเงิน/แดง จานวน 4 กล่อง
เป็ นเงิน 400 บาท
สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4 25. ทีเ่ จาะกระดาษ ขนาดใหญ่ จานวน 1 ตัว
1 ต.ค. 63
งาน
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5
เป็ นเงิน 1000 บาท
–
งบประมาณและสินทรัพย์
30 ก.ย. 6๔
26. น้ายาลบคาผิด จานวน 2 โหลเป็ นเงิน
460บาท
กิจกรรม

27. ตัวแม็ค no.10 จานวน 3 ตัว เป็ นเงิน
281 บาท
28. ตัวแม็ค no.35 จานวน 3 ตัว เป็ นเงิน
450 บาท

ผู้รบั ผิดชอบ
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
นางนฤมล ทิพย์พินิจ

29.

กรรไกร 8 นิ้ว 3 อัน เป็ นเงิน 300 บาท

30. กล่องสาหรับใส่เอกสาร จานวน 40
กล่องเป็ นเงิน 6,000 บาท
31. หมุดลิ้นแฟ้ ม2 นิ้ว จานวน 100 กล่อง
เป็ นเงิน 9000 บาท
32. กระดาษการ์ด A4 (คละสี)จานวน 6
แพ็ค เป็ นเงิน1200บาท

กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งาน
งบประมาณและสินทรัพย์

สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4 33. กระดาษสีA470 แกรม(ฟ้ า-เหลือง)
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5
จานวน 4 แพ็ค เป็ นเงิน 720บาท
34. สันรูด (คละขนาด) จานวน 3 โหล เป็ น
เงิน 500 บาท
35.
บาท

สมุดเบอร์ 2 จานวน 1 โหล เป็ นเงิน 480

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รบั ผิดชอบ
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
นางนฤมล ทิพย์พินิจ

รวมเงิน ทัง้ สิ้น

กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งาน
บริหารทัวไป
่ และไอซีที

36.
บาท

ยางวงใหญ่ จานวน 2 ถุง เป็ นเงิน 300

37.
บาท

ยางวงเล็ก จานวน 1 ถุง เป็ นเงิน 150

38.

แม็ค จานวน 2 ตัว เป็ นเงิน 1,000 บาท

50,000 บาท
แบบเสนอโครงการพัฒนากลุ่มงานเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศักยภาพ

สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5

รายละเอียดงบประมาณ
บริหารทัวไป
่
1. โพสต์อิท15mm*50mm คละสี
จานวน 6 แพ็ค เป็ นเงิน 330 บาท

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาววันวิสาข์ สืบ

2. Post-it Notes ขนาด 12x50 มม. ตราช้าง
คละสี แพ็คละ 45 บาท จานวน 6 แพ็ค
เป็ นเงิน 270บาท
3. กระดาษA4 DoubleA ขนาด 80 แกรมสีขาว
ลังละ 570 บาท จานวน 15 ลัง เป็ นเงิน
17,100 บาท
4. เทปโฟม Armstrong WF-4015 24 มม.×3
ม.จานวน 20 อัน เป็ นเงิน 740 บาท
5. กระดาษทาเกียรติบตั ร แพ็คละ 50 แผ่น
แพ็คละ 200 บาท จานวน 6 แพ็ค
เป็ นเงิน 1,200 บาท

กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งาน
บริหารทัวไป
่ และไอซีที

สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4 6. เครื่องเจาะกระดาษ ตราช้าง DP-540
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5
ชิ้นละ 150 บาท จานวน 2 ตัว เป็ นเงิน 300

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาววันวิสาข์ สืบ

บาทหมึกSVMSUNG ML-D2850A
จานวน 1 หลอด เป็ นเงิน 3,490 บาท
7.
เทปผ้ากาวสปาโก้ 2นิ้ว x8 หลา (คละสี)
ม้วนละ 45 บ. จานวน 100 ม้วน เป็ นเงิน
4,500 บาท
8.
กระดาษปกA4 80 แกรม (คละสี) แพ็
คละ 220 บาท จานวน 6 แพ็ค เป็ นเงิน 1,320
บาท
9.
กระดาษโฟโต้ ขนาด270แกรม แพ็คละ
670 บาท จานวน 2 แพ็ค เป็ นเงิน 1,340
บาท
10. เยื่อกาวบาง ขนาด18 มม. ม้วนละ 60
บาท จานวน 10 ม้วน เป็ นเงิน 600 บาท

กิจกรรม

สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งาน
บริหารทัวไปและไอซี
่
ที

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4 11. หมึก EPSON รุ่น L3110
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5
สี BK 8 หลอด เป็ นเงิน 1600
สี Y 4 หลอด เป็ นเงิน 800
สี M 4 หลอด เป็ นเงิน 800
สี C 4 หลอด เป็ นเงิน 800
เป็ นเงิน 4,000 บาท
12. ซองน้าตาล ขนาด 9×12 แพ็คละ 180
บาท จานวน 2 แพ็ค เป็ นเงิน 360บาท
13. ซองน้าตาล (ขยายข้าง)ขนาด 9×12 แพ็
คละ 190 บาท เป็ นเงิน 380 บาท
14. แฟ้ มใส่เอกสาร A4 สัน 3" ดา ตราช้าง
แฟ้ มละ 150 จานวน 10 แฟ้ ม เป็ นเงิน 1,500
บาท
15. เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-10 No. 10
ชิ้นละ 60 จานวน 3อัน
เป็ นเงิน 180 บาท

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

นางสาววันวิสาข์ สืบ

กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งาน
บริหารทัวไปและไอซี
่
ที

สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4 16. Max ลวดเย็บกระดาษแม็กซ์ เบอร์ 10
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5 กล่อง ละ 160 บาท จานวน 5 แพ็ค
17. เป็ นเงิน 800 บาทแท่นประทับน้าหมึก
ตราม้า จานวน 3 กล่อง/กล่องละ 45 บาท เป็ น
เงิน 135 บาท
18.
แฟ้ มเสนอเซ็น A4 สีน้าเงิน ชิ้นละ 200
บาท จานวน 2 ชิ้น เป็ นเงิน 400 บาท
19. ตู้เก็บแฟ้ ม 48 ช่อง จานวน 1 ตู้
เป็ นเงิน 3,350 บาท
20. เข็มหมุดหัวมุก ยาว 1 นิ้วครึ่ง กล่อง
ใหญ่ 400 ตัว คละสี กล่องละ 79 บาท 20 กล่อง
เป็ นเงิน 1,580 บาท
21. ผ้าต่วนซาติน เนื้อมันเงา ผ้าซับใน ผ้า
ผูกรัว้ ผ้าทาฉาก ผ้าตกแต่งโต๊ะ ซุ้มงานพิธี ผ้า

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาววันวิสาข์ สืบ

อเนกประสงค์ ราคาม้วนละ 1,300 บาท จานวน
10 ม้วน เป็ นเงิน 13,000 บาท
กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งาน
บริหารทัวไปและไอซี
่
ที

สนองนโยบายที่/กล รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4 22. เตารีดไอน้าPhilips EasySpeed Plus
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5 GC2142/40 ราคาตัวละ 890 บาท จานวน 2 ตัว
เป็ นเงิน 1,780 บาท
23. ถุงขยะดา ขนาด 30×40 นิ้ว (แพ็ค 1
กก.) 50 แพ็ค ราคา 60 บาท เป็ นเงิน 3,000
บาท
24. MAX เครื่องยิงบอร์ด TG-A 1 อัน เป็ น
เงิน 1,439 บาท
25. ถุงขยะดา ขนาด 90×100 นิ้ว 100 แพ็ค
ราคา 290 บาท เป็ นเงิน 29,000บาท
26. ไม้กวาดก้านมะพร้าวยาว 20 อัน อันละ
120 บาท เป็ นเงิน 2,400 บาท

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

นางสาววันวิสาข์ สืบ

27. ไม้กวาดน้าไนล่อน 6 อัน อันละ 120
บาท เป็ นเงิน 720 บาท
28. แปรงขัดห้องน้า 50 อัน อันละ 30 บาท
เป็ นเงิน 1,500 บาท
กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งาน
บริหารทัวไปและไอซี
่
ที

สนองนโยบายที่/กล รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4 29. น้ายาล้างห้องน้า น้ายาขจัด คราบ 3500
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5 มล. สีม่วง เป็ ด แกลลออน 232 บาท 60
แกลลอน เป็ นเงิน 13,920 บาท
30. น้ายาถูพ้นื มัสเซิลเกลดฟลอรัล 5200
มล. สีชมพู มิสเตอร์มัสเซิล แกลลอนละ 219
บาท 70 แกลลอน เป็ นเงิน 15,330 บาท
31. น้ายาล้างจาน ซันไล 20 ลิตร แกลลอน
ละ 1,055 บาท 2 แกลลอน เป็ นเงิน 2,110 บาท
32. ผงซักฟอก โปร สูตรซักมือ 3000กรัม
ราคา ถุงละ 119 บาท จานวน 13 ถุง เป็ นเงิน
1,547 บาท

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

นางสาววันวิสาข์ สืบ

33. สก๊อตช์-ไบรต์® แผ่นใยขัด ขนาด 6x9
นิ้ว แพ็คประหยัด 4 ชิ้น ราคา 76 บาท จานวน
12 แพ็ค เป็ นเงิน 912 บาท
34.
Kamphu ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขนหนู ผ้าเช็ด
เอนกประสงค์ ซับน้าดี ขนาด 12x12 นิ้ว. แพ็ค
12 ผืน 255 บาท 5 แพ็ค เป็ นเงิน 1,275 บาท
กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งาน
บริหารทัวไปและไอซี
่
ที

สนองนโยบายที่/กล รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4 35. เกลดสเปรย์ขจัดกลิน่ และปรับอากาศ
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5 กลิน่ โอเชี่ยนเอสเคป 320มล. ขวดละ 108 บาท
จานวน 36 ขวด เป็ นเงิน 3,888 บาท
36. เกลดเซ็นท์เต็ดเจลลาเวนเดอร์ 180กรัม
ชิ้นละ 92 บาท จานวน 30 ชิ้น 2,760 บาท
37. ซิลค์คอตตอนกระดาษชาระ 24ม้วน
ราคา 122 บาท จานวน 10 ถุง เป็ นเงิน 1,220
บาท

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

นางสาววันวิสาข์ สืบ

38. ไม้ม๊อบ สแตนเลส 25 นิ้ว ขนาดใหญ่ 65
cm ไม้ถูพ้นื ม๊อบดันฝุ่น ไม้ม๊อบดันฝุ่น อันละ
355 บาท จานวน 6 อัน เป็ นเงิน 5,940 บาท
39.
ซองเอกสารขนาด A4 2 ห่อ
ห่อละ 175 เป็ นเงิน 350 บาท
40.
ซองเอกสารขนาด A3 1 ห่อ
ห่อละ 159 เป็ นเงิน 159 บาท
41. เก้าอี้ครู 1 ตัว ตัวละ 1,590 เป็ นเงิน
1,590 บาท
กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งาน
บริหารทัวไปและไอซี
่
ที

สนองนโยบายที่/กล รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4 42. เครื่องพิมพ์ 1 เป็ นเงิน 3,800 บาท
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5
43. กระดาษ A4 ปกแข็ง 3 ห่อ ห่อละ 120
เป็ นเงิน 360 บาท

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

นางสาววันวิสาข์ สืบ

44.
Post-it (Notes) 10 อัน อันละ 29 บาท
เป็ นเงิน 290 บาท
45.
กระดาษ โฟโต้ 5 ห่อ ห่อละ 159 เป็ น
เงิน 795 บาท
46. ลวดเย็บกระดาษเล็ก No.10-1m แพ็คละ
192 3 แพ็ค เป็ นเงิน 576 บาท
47.
กระดาษการ์ดหอมขาว 5 ห่อ ห่อละ
120 บาท 5 ห่อ เป็ นเงิน 600 บาท
48.
กาว UHU 2 แพ็ค แพ็คละ 299 เป็ น
เงิน 590 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น
กิจกรรม
สนองนโยบายที่/กล รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4
ไอซีที
งาน
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5
1. โพสต์อิท15mm*50mm คละสี
บริหารทัวไปและไอซี
่
ที
จานวน 6 แพ็ค เป็ นเงิน 330 บาท

๓๐,๐๐๐ บาท
ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รบั ผิดชอบ
นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล

2. Post-it Notes ขนาด 12x50 มม. ตรา
ช้าง คละสี แพ็คละ 45 บาท จานวน 6
แพ็ค
เป็ นเงิน 270บาท
3. กระดาษA4 DoubleA ขนาด 80 แกรมสี
ขาวลังละ 570 บาท จานวน 15 ลัง เป็ นเงิน
8,550 บาท
4. เทปโฟม Armstrong WF-4015 24
มม.×3 ม.จานวน 10 อัน เป็ นเงิน 370 บาท
5. กระดาษทาเกียรติบตั รขอบทอง 1 แพ็ค
50 แผ่น แพ็คละ 200 บาท จานวน 2
แพ็ค เป็ นเงิน 400 บาท

กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งาน
บริหารทัวไปและไอซี
่
ที

สนองนโยบายที่/กล รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4
ไอซีที
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5
6. กระดาษทาเกียรติบตั รสีขาว 120 แกรม

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล

แพ็คละ 200 บาท จานวน 2 แพ็คเป็ นเงิน
400 บาท
7. กระดาษปกA4 80 แกรม (คละสี) แพ็
คละ 220 บาท จานวน 6 แพ็ค เป็ นเงิน
1,320 บาท
8. กระดาษโฟโต้ ขนาด270แกรม แพ็คละ
670 บาท จานวน 2 แพ็ค เป็ นเงิน 1,340
บาท
9. เยื่อกาวบาง ขนาด18 มม. ม้วนละ 60
บาทจานวน 10 ม้วน เป็ นเงิน 600 บาท
10. หมึกปริ้น Epson รุ่น L805(T6735LC)
หลอดละ 300 บาท จานวน 4 หลอด เป็ นเงิน
1,200 บาท
กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งาน
บริหารทัวไปและไอซี
่
ที

สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ไอซีที
11. หมึกปริ้น Epson รุ่น L360
(T6641Black)

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล

หลอดละ 290 บาท จานวน 6 หลอด เป็ นเงิน
1,740 บาท
12. Max ลวดเย็บกระดาษแม็กซ์ เบอร์ 10
กล่อง
กล่องละ 160 บาท จานวน 1 แพ็ค
เป็ นเงิน 160 บาท
13. แท่นประทับน้าหมึก ตราม้า จานวน 1
กล่องกล่องละ 45 บาท เป็ นเงิน 45 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น

๕๐,๐๐๐ บาท

แบบเสนอโครงการพัฒนากลุ่มงานเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศักยภาพ
กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งาน

สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5

รายละเอียดงบประมาณ
วิชาการ
1. กระดาษการ์ดปกคละสี ขนาด A4

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์

บริหารวิชาการ พัฒนา
ผู้เรียน,แนะแนว

180 แกรม ราคา 120 บ. จานวน 5 แพ็ค
120 * 5 = 600 บาท
2. กระดาษทาเกียรติบตั ร ของทอง ขนาด
A4 ราคา 235 บ. จานวน 5 แพ็ค
235 * 5 = 1,175 บาท
3. ซองขาว เบอร์ 9/100
แบบไม่มคี รุฑ ราคา 310 บ. จานวน 1 กล่อง
310 * 1 = 310 บาท
4.

แสตมป์ ไปรษณีย์ไ ทย ราคา 120 บ.

จานวน 5 แผ่น 120 * 5 = 600 บาท

กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งาน

สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์

บริหารวิชาการ พัฒนา
ผู้เรียน,แนะแนว

4. คลิบดา Double Clip Tex ราคา 150
บาท

30 ก.ย. 6๔

ขนาด 15 มม. จานวน 1 กล่อง
ขนาด 19 มม. จานวน 1 กล่อง
ขนาด 41 มม. จานวน 1 กล่อง
ขนาด 51 มม. จานวน 1 กล่อง
150 * 4 = 600 บาท
5. ลวดเสียบกระดาษหัวกลม 200 กรัม
ราคา 80 บาท จานวน 5 กล่อง
80 * 5 = 400 บาท
6. กระดาษโฟโต้ A4 150 แกรม (hi-jet)
ราคา 200 บาท จานวน 2 แพ็ค 400 บาท

กิจกรรม

สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งาน
บริหารวิชาการ พัฒนา
ผู้เรียน,แนะแนว

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5

7. กระดาษการ์ดสีขาว SQ A4 180 แกรม
ราคา 150 บาท จานวน 4 แพ็ค
150 * 4 = 600 บาท
8. กาวแท่ง ตราช้าง 22 กรัม ราคา 390
บาท จานวน 1 แพ็ค
390 * 1 = 390 บาท
9. กระดาษโน้ตกาว 1*3 นิ้ว สีนีออน ตรา
ช้าง ราคา 26 บาท จานวน 6 แพ็ค
26 * 6 = 156 บาท
10. ซองเอกสารสาน้าตาล 9*12 นิ้ว
ราคา 175 บาท จานวน 3 แพ็ค
175 * 3 = 525 บาท
11. เทปเยื่อกาวสองหน้า poly 3/4” x20Y
ราคา 162 บาท จานวน 4 แพ็ค 648 บาท

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์

กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งาน
บริหารวิชาการ พัฒนา
ผู้เรียน,แนะแนว

สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5

รายละเอียดงบประมาณ
12. เทปโฟมกาวสองหน้า ขนาด 21 * 5 มม.
ราคา 108 บาท จานวน 4 แพ็ค
108 * 4 = 432 บาท
13. กาวลาเท็ก 32 ออนซ์ TOA จานวน 2
ขวดราคา 75 บาท
75 * 2 = 150 บาท
14. ดินสอ 2B (แพ็ค 50 ด้าม) ควอนตัม้
จานวน 2 แพค ราคา 143 บาท
143 * 2 = 286 บาท
15. ปากกาแลนเซอร์ 0.5 มม. น้าเงิน/แดง
อย่างละ 1 แพ็ค ราคา 195 บาท
195 * 2 = 390 บาท

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์

กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งาน
บริหารวิชาการ พัฒนา
ผู้เรียน,แนะแนว

สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5

รายละเอียดงบประมาณ
16. ปากกาหมึกเจล ปลอก GP – 212 สีดา
ราคา 60 บ. จานวน 2 แพ็ค
60 * 2 = 120 บาท
17. ปากกาลบคาผิด 7 มล. เพนเทล Zl62wbp3 ราคา 40 บ. จานวน 15 ชิ้น
40* 15 = 600 บาท
18. เทปผ้ากาว SPARCO
สีน้าเงิน 20 ม้วน
สีเหลือง 20 ม้วน
คละสี 10 ม้วน
ราคา 30 บ. จานวน 50 ม้วน

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์

30 * 50 = 1,500 บาท

กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งาน
บริหารวิชาการ พัฒนา
ผู้เรียน,แนะแนว

สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5

รายละเอียดงบประมาณ
19. ปากกา Wytebord Marker
(หัวกลม/หัวตัด) อย่างละ 10 ราคา 260 บาท
จานวน 20 กล่อง 260 * 20 = 5,200 บาท
20. กรรไกร 8 นิ้ว สก๊อตซ์
multi purpose 1428 ราคา 96 บาท
จานวน 3 ชิ้น 96 * 3 = 288 บาท
21. ลวดเย็บกระดาษ T3-10MB
ราคา 85 บาท จานวน 5 แพค
85 * 5 = 425 บาท
22. เครื่องเย็บกระดาษ ตราช้าง No.10

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์

ราคา 60 บ. จานวน 5 เครื่อง
60 * 5 = 300 บาท

กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งาน
บริหารวิชาการ พัฒนา
ผู้เรียน,แนะแนว

สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4 24 .เครื่องเย็บกระดาษ ตราช้าง HD-10 D
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5
ราคา 210 บ. จานวน 2 เครื่อง
210 * 2 = 420 บาท
23. กระดาษการ์ดขาว A4 copler paper
( 120 G / 250 P)
ราคา 195 บาท จานวน 5 แพ็ค
195 * 5 = 975 บาท
24. กระดาษสติ้กเกอร์ A4 90 แกรม

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์

ราคา 200 บาท จานวน 4 แพ็ค
200 * 4 = 800 บาท
25. แฟ้ มสันกว้าง รุ่น 112F สีดาตราช้าง
ราคา 56 บาท จานวน 20 ชิ้น 1,120 บาท

กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งาน
บริหารวิชาการ พัฒนา
ผู้เรียน,แนะแนว

สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

26. แฟ้ มสันกว้าง รุ่น 112F สีดาตราช้าง

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ราคา 56 บาท จานวน 20 ชิ้น
56 * 20 = 1,120 บาท
27. เครื่องเหลาดินสอ ตราม้า H-620
ราคา 263 บาท จานวน 1 เครื่อง
263 * 1 = 263 บาท
28. คลิปบอร์ดพลาสติก SQ ขนาด A4
ราคา 52 บาท จานวน 4 อัน

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์

52 * 4 = 208 บาท
29. เครื่องยิงบอร์ด สีน้าตาล แม็กซ์ TG-D
ราคา 1,620 บาท จานวน 1 เครื่อง
1,620 * 1 = 1,620 บาท
31.

ลวดยิงบอร์ด แม็กซ์ T3-10 MB

ราคา 39 บาท จานวน 10 กล่อง 390 บาท

กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งาน
บริหารวิชาการ พัฒนา
ผู้เรียน,แนะแนว

สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

30. เครื่องคิดเลข 12 หลัก สีเงิน CASIO
ราคา 465 บาท จานวน 1 เครื่อง

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

465 * 1 = 465 บาท
31. ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก สีเทาสลับ รุ่นเฟอร์รา
เดค of - 515 จานวน 1 ตัว ราคา
4,750 บาท

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์

4,750 * 1 = 4,750 บาท
32. ชัน้ เก็บแฟ้ มเอกสาร S-366 ขนาด
91.4*30.5*94 ซม. ราคา 2,500 บาท
2,500 * 1 = 2,500 บาท
33. กล่องพลาสติกเอนกประสงค์ 75 ลิตร
ขนาด46*68*39 ซม. ราคา 200 บาท
200 * 2 = 400 บาท

กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งาน
บริหารวิชาการ พัฒนา
ผู้เรียน,แนะแนว

สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาผู้เรียน
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5
1. แม็กซ์เย็บกระดาษ HD-10 ราคา 149 บาท
จานวน 3 อัน
2. กาวลาเท็กอเนกประสงค์ LA-22S ทีโอเอ
1 กระป๋ อง ราคา 65 บาท

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวปาลินี เพชรทอง

3. กระดาษโฟโต้ A4 จานวน 2 แพ็ค
ราคา 260 บาท
4. กระกาษเคลือบ 2 แพ็ค ราคา 300 บาท
5. ใส้ในแฟ้ ม A4 จานวน 5 แพ็ค
ราคา 210 บาท
6. แฟ้ มใส่เอกสาร A4 จานวน 5 แฟ้ ม 550 บ.
7. คลิปหนีบดาขนาด 25 มม.จานวน1กล่อง
ราคา 30 บาท
กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งาน
บริหารวิชาการ พัฒนา
ผู้เรียน,แนะแนว

สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาผู้เรียน
มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5
8. คลิปหนีบดา ขนาด 50 มม. จานวน 1 กล่อง
ราคา 50 บาท
9. คลิปลวดหนีบกระดาษ จานวน 5 กล่อง ราคา
150 บาท

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

นางสาวปาลินี เพชรทอง

10. ลิควิด จานวน 3 แท่ง ราคา 315 บาท
11. กรรไกร จานวน 3 อัน ราคา 180 บาท
12. กาวแท่ง จานวน 3 ชิ้น ราคา 90 บาท
13. โพสอิส จานวน 3 ชิ้น รารา 60 บาท
14. กระดาษโน็ต จานวน 3 ชิ้น 75 บาท

กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งาน
บริหารวิชาการ พัฒนา
ผู้เรียน,แนะแนว

สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4 แนะแนว
มาตรฐาน 2 ข้อ 2.5
1.
ไส้แฟ้ ม A4 จานวน 20 แพ็ค เป็ นเงิน
600บาท
2.
ลวด,คลิบหนีบกระดาษ
จานวน 20 กล่อง เป็ นเงิน 200 บาท

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รบั ผิดชอบ
ครูจนั ทร์จรี า บุญปติ
ครูกรกมล นาคบังเกิด
ครูเกศวรา ศรีพบิ ูลย์

กิจกรรม

สนองนโยบายที่/กล

3.
กาวลาเท็กซ์ TOA 3 ขวดเล็ก เป็ นเงิน
48 บาท
4.
กระดาษ A4 คละสี จานวน 5 รีม
เป็ นเงิน 750 บาท
6. กระดาษโฟโต A4 จานวน 1 แพ็ค เป็ น
เงิน 250 บาท
7.เทปเยื่อกาว 2 หน้า จานวน 20 ม้วน เป็ น
เงิน 400บาท
8.ซองจดหมายขาวยาว 9 นิ้ว จานวน 10ลัง
ลังละ 500 ใบ เป็ นเงิน 2,500 บาท
รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4 แนะแนว
1 ต.ค. 63
–
มาตรฐาน 2 ข้อ 2.5
9. กระดาษ A4 สีขาว จานวน 10 เป็ นเงิน
30 ก.ย. 6๔
1,200 บาท
10. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 24 กล่อง/
แพ็ค
ราคา 200 บาท
รวมเงิน ทัง้ สิ้น
๕๐,๐00 บาท

ครูจนั ทร์จรี า บุญปติ

ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งานแนะแนว

ครูกรกมล นาคบังเกิด
ครูเกศวรา ศรีพบิ ูลย์

แบบเสนอโครงการพัฒนากลุ่มงานเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาเต็มศักยภาพ
กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งานกิจการนักเรียน
สภานักเรียน
ทูบนี ัมเบอร์วนั

สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4 1. ที่เจาะรูกระดาษ ตราช้าง DP-540 จานวน 1
1 ต.ค. 63
มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.5 อัน
–
ราคา 600 บาท
30 ก.ย. 6๔
2. กระดาษโน้ตกาว จานวน 10 ชุด ชุดละ 25
บาท
เป็ นเงิน 250 บาท
3. แม็คยิง 1 อัน ราคา 1,500 บาท
4.แม็คขนาดกลาง จานวน 5 อัน อันละ 200 บาท

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย

กิจกรรม

สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

เป็ นเงิน 1,000 บาท
5. แม็คตัวเล็ก จานวน 10 อัน อันละ 70 บาท
เป็ นเงิน 700 บาท
6. แท่นตัดกระดาษ จานวน 1 อัน ราคา 950
บาท
7.กรรไกรขนาด 8.5 นิ้ว จานวน 15 อัน
อันละ 80 บาท เป็ นเงิน 1,200 บาท
8. มีดคัดเตอร์ขนาดใหญ่ จานวน 5 อัน
อันละ 100 บาท เป็ นเงิน 500 บาท
9. มีดคัดเตอร์ขนาดเล็ก จานวน 15 อัน
อันละ 50 บาท เป็ นเงิน 750 บาท
จัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ์กลุ่ม
งานกิจการนักเรียน
สภานักเรียน
ทูบนี ัมเบอร์วนั

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 4
มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.5

10. แผ่นลองตัดกระดาษขนาด 90*60 ซม.
จานวน 1 อัน ราคา 500 บาท
11. กล่องเอกสาร 3 ช่อง จานวน 4 อัน อันละ
250 บาท เป็ นเงิน 1,000 บาท
12. เก้าอี้สานักงาน จานวน 1 ตัว
เป็ นเงิน 1,500 บาท
13. พริ้นเตอร์ EPSON รุ่น L 4160 จานวน 1
เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,000 บาท

ผู้รบั ผิดชอบ

นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย
1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

กิจกรรม

สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

14. ตู้ใส่เอกสารไม้ 3 ชัน้ คละสี จานวน 4 อัน
อันละ 300 บาท รวมเป็ นเงิน 1,200 บาท
15. ตู้ใส่เอกสารไม้ 6 ล็อก คละสี จานวน 2 อัน
อันละ 600 บาท รวมเป็ นเงิน 1,200 บาท
16. แผ่นซับหมึก EPSON รุ่น L 360 จานวน 2
อัน อันละ 150 บาท เป็ นเงิน 300 บาท
สภานักเรียน
๑๗. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จานวน 1 เครื่อง
ราคา 25,000 บาท
18. เครื่องพิมพ์จานวน 1 เครื่องราคา5,000 บาท
19. ตู้เก็บเอกสารจานวน 1 ตู้ ราคา 3,000 บาท
20. เสื้อกาวน์ ปั กตราสภานักเรียน จานวน 5 ตัว
ตัวละ 400 บาท เป็ นเงิน 2,000 บาท
รวมเงิน ทัง้ สิ้น
กิจกรรม

๔๐,000 บาท
แบบเสนอโครงการพัฒนากลุ่มงานเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศักยภาพ
สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่

ผู้รบั ผิดชอบ

กิจกรรมพัฒนากลุ่มงาน

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี ค่าติดตัง้ แอร์ / อื่นๆ
4มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5
(งบอุดหนุน)
๒๐๐,000บาท

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ ์
นางสายฝน ราษีงาม

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี ค่าถ่ายเอกสารงานทัวไป
่
4มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5 (งบอุดหนุน)
1๒๐,000 บาท

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
นางสาวทิฆมั พร ออมสิน

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
นางสาวทิฆมั พร ออมสิน

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ
นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี ค่าถ่ายเอกสารงานวิชาการ
4มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5 (งบอุดหนุน)
๘๐๐,000 บาท

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี
เงินประกันสัญญา
4มาตรฐาน 2 ข้อที่ 2.5
(งบบารุงการศึกษา)
(คืน๖๕๙,๖๕๔ บาท)

แบบเสนอโครงการ
พัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผ้เู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพกลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ ปี งบประมาณ 2563
(1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔)

แบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อ และอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
กิจกรรม
กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ

สนองนโยบายที่/กลยุทธ์/
รายละเอียดงบประมาณ
มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 1 งานช่าง (10,450 บาท)
มาตรฐาน 1 ข้อที่ 1.1.5
- หิ นขนาด 3/4 จานวน 2 คิว 2,000บาท
- ทรายหยาบ จานวน 2 คิว 2,000 บาท
- อิฐมอญ 4 รู 200 ก้อน 1,000 บาท
- ปูนขาวโรยสนาม 20 ถุง 1,000 บาท
- เกรียงใบโพธิ ์ 20 อัน 1,000 บาท
- เหล็กกล่อง 1*1 นิ้ว 6 เส้น 1,800 บาท
- เหล็กเส้นกลม 9 มิล 5 เส้น 200 บาท
- ลวดเชื่อม

200 บาท

- เหล็กฉาก 6 เส้น

750 บาท

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รับผิดชอบ
นางปรมาภรณ์ ไชย
เขียว
นายจตุรงค์ ขุนปักษี

กิจกรรม

สนองนโยบายที่/กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ข้อที่

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

- กระดาษ A3 80 แกรม 2 รีม 500 บาท

กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 1 งานคหกรรม (4,578 บาท)
มาตรฐาน 1 ข้อที่ 1.1.5
- ซอสหอยนางรม 3 ขวด

156 บาท

- น้าปลาทิพรส 3 ขวด

150 บาท

- ซีอ้วิ ขาว

3 ขวด

132 บาท

- ซีอ้วิ ดา

3 ขวด

81 บาท

- เกลือ

3 ถุงใหญ่ 51 บาท

- น้าตาล ถุงละโล 24 ถุง

600 บาท

- น้ามันพืช ขวดลิตร 2 โหล 1,008 บาท
- น้ายาล้างจาน 2 แกลลอน 500 บาท
- น้ายาถูพ้นื 1 แกลลอน

500 บาท

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

นางปรมาภรณ์ ไชย
เขียว
นายจตุรงค์ ขุนปักษี

กิจกรรม

สนองนโยบายที่/กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ข้อที่

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

- สก็อตไบรท์ แผ่น 10 แผ่น 200 บาท

กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ

- ฟองน้าล้างจาน 10 อัน

200 บาท

- แก๊ส หุงต้ม 2 ถัง

1,000 บาท

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 1 งานเกษตร (7,500)
มาตรฐาน 1 ข้อที่ 1.1.5
- ขุยมะพร้าว

500 บาท

- ปุ๋ ยเคมี

200 บาท

- ปุ๋ ยคอกมูลวัว

500 บาท

- เมล็ดพันธุ์ผกั

200 บาท

- ช้อนปลูก 10 อัน

400 บาท

- ซ้อมพรวน 10 อัน

400 บาท

- คราด 5 อัน

750 บาท

- กระบะเพาะต้นกล้าแบบแบน ขนาด
30*60*3.5 10 ชิ้น
300 บาท

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

นางปรมาภรณ์ ไชย
เขียว
นายจตุรงค์ ขุนปักษี

กิจกรรม

สนองนโยบายที่/กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ข้อที่

รายละเอียดงบประมาณ
- ดินปลูก 16 ถุง
- ฟองน้าเพาะต้นกล้า 50 แผ่น

กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ

- ไม้ไผ่

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 1
มาตรฐาน 1 ข้อที่ 1.1.5

กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ

ระยะเวลา
800 บาท
750 บาท
1,000 บาท

- กระดาษ A3 1 รีม

250 บาท

- ปากกาสีเมจิก 9 กล่อง

765 บาท

- กรรไกร 8 นิ้ว 9 อัน

495 บาท

- กาวลาเท็กซ์ ขวดเล็ก 9 ขวด
บาท

190

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 1 งานธุรกิจ (7,472 บาท)
มาตรฐาน 1 ข้อที่ 1.1.5
- ฟิ วเจอร์บอร์ด 10 แผ่น
- กระดาษขาวเทา 20 แผ่น
- กระดาษโฟโต้ 3 แพ็ค
- กระดาษโปสเตอร์สหี น้าเดียว
คละสี 50 แผ่น

ผู้รับผิดชอบ

550 บาท
400 บาท
540 บาท
50บาท

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

นางปรมาภรณ์ ไชย
เขียว
นายจตุรงค์ ขุนปักษี

นางปรมาภรณ์ ไชย
เขียว
นายจตุรงค์ ขุนปักษี

กิจกรรม

สนองนโยบายที่/กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ข้อที่

กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ

รายละเอียดงบประมาณ

- สก็อตเทปใส 5 ม้วน
- เยื่อกาวบาง 1/2 นิ้ว 20 ม้วน
- สติกเกอร์พีวใี ส 2 แพ็ค
บาท
- กระดาษร้อยปอนด์ A4 3 แพ็ค
- กาวทีโอเอ 9 ขวดเล็ก
- กระดาษA4 3 ลัง
- สีเมจิก 5 ชุด
- สีไม้
- ปากกาเคมี คละสี 20 แท่ง
- ปื นกาว 5 อัน
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 1
- แท่งกาว 36 แท่ง
มาตรฐาน 1 ข้อที่ 1.1.5
- มีดแกะสลัก 3 โหล
- เข็มร้อยมาลัย 40 เล่ม

รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

150 บาท
600 บาท
520
540 บาท
190 บาท
1,350 บาท
425 บาท
179 บาท
300 บาท
450 บาท
108 บาท
720 บาท
400 บาท

30,000 บาท

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

นางปรมาภรณ์ ไชย
เขียว
นายจตุรงค์ ขุนปักษี

แบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อ และอุปกรณ์เพื่อส่งเสริ มให้ผ้เู รียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
กิจกรรม
จัดซื้อสื่อการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ 1
มาตรฐาน 1 ข้อที่ 1.1.5

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สาหรับสอน
เสริมนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-6

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รบั ผิดชอบ
นางอารมย์ เทพเกื้อ
นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย

รวมเงิน ทัง้ สิ้น

๓0,000 บาท

แบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อ และอุปกรณ์เพื่อส่งเสริ มให้ผ้เู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
กิจกรรม
จัดซื้อสื่อการเรียนการรู้
สาระภาษาต่างประเทศ

สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 1 ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน 1 ข้อที่ 1.1.5 1.
กระดาษ A4 80 แกรม จานวน 20 รีม

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวปัทมา ใจชื่น

กิจกรรม

สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่

เป็ นเงิน 2,180 บาท
2.
กระดาษสี A4 80 แกรม จานวน 50 แพ็ค
เป็ นเงิน 2,750 บาท
3.
กระดาษบรูฟ A0 จานวน 500 แผ่น
เป็ นเงิน 1,029 บาท
4.
แลคซีลสี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 20 ม้วน
เป็ นเงิน 400 บาท
5.
กาวลาเท็กซ์ TOA ขนาด 32 ออนซ์ จานวน
10 กระปุก เป็ นเงิน 500 บาท
6.
กาวแท่ง UHU ขนาด 40 กรัม จานวน 20
แท่ง เป็ นเงิน 1,600 บาท

30 ก.ย. 6๔

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

นางสาววิภาวรรณ วิชยั
ดิษฐ์

ผู้รบั ผิดชอบ

จัดซื้อสื่อการเรียนการรู้
สาระภาษาต่างประเทศ

กิจกรรม

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 1 7.
กาวแท่ง UHU ขนาด 21 กรัม จานวน 10
มาตรฐาน 1 ข้อที่ 1.1.5 แท่ง เป็ นเงิน 600 บาท
8.
คัตเตอร์ตราช้าง ขนาด 9 มม. จานวน 10
ด้าม
เป็ นเงิน 300 บาท
9.
กรรไกรตราช้าง ขนาด 8 นิ้ว จานวน 10 ด้าม
เป็ นเงิน 500 บาท
10. สีไม้คอลลีนแบบ 24 สี จานวน 10 กล่อง
เป็ นเงิน 1,300 บาท
11. บิงโก 3 ภาษา สอนศัพท์ภาษา จานวน 4 ชุด
เป็ นเงิน 1,600 บาท
12. พจนานุกรม 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน
จานวน 5 เล่ม เป็ นเงิน 1,125
13. Crossword ครอสเวิร์ด กระดาษ จานวน 4
กระดานกระดาษ เป็ นเงิน 720 บาท
สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่

รายละเอียดงบประมาณ

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ระยะเวลา

นางสาวปัทมา ใจชื่น
นางสาววิภาวรรณ วิชยั
ดิษฐ์

ผู้รบั ผิดชอบ

จัดซื้อสื่อการเรียนการรู้
สาระภาษาต่างประเทศ

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 1 ภาษาจีน
มาตรฐาน 1 ข้อที่ 1.1.5 1.
ชุดพินอิน จานวน 4 ชุด ชุดละ 350 บาท
เป็ นเงิน 1,400 บาท
2.
หน้ากากขาวงิ้ว จานวน 200 ใบ ใบละ 25
บาท เป็ นเงิน 5,000 บาท
3.
สีน้า 11 สี ชุดละ 100 บาท เป็ นเงิน 400
บาท
4.
พู่กนั กลม 4 ชุด ชุดละ 200 บาท เป็ นเงิน
800 บาท
5.
เชือก 12 ชุด ชุดละ 200 บาท เป็ นเงิน 2,400
บาท

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

นางสาวทิฆมั พร ออมสิน
นางสาวนฤมล บุญรอด

กิจกรรม

สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
จัดซื้อสื่อการเรียนการรู้ นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 1 ภาษาญี่ป่ นุ
สาระภาษาต่างประเทศ มาตรฐาน 1 ข้อที่ 1.1.5 1.
ชุดกิโมโน 2 ชุด 990 บาท เป็ นเงิน 1,980
บาท
2.
กระดาษ a4 5 สี จานวน 5 ดรีม เป็ นเงิน 500
บาท (ใช้ในกิจกรรมวันทานาบะตะ)
3.
กระดาษสี จานวน 50 แผ่น เป็ นเงิน 500
บาท
(ใช้ในกิจกรรมโอริกามิ การพับกระดาษของคนญี่ป่ นุ )
4.
อุปกรณ์เขียนอักษรภาษาญี่ป่ นุ (พู่กนั น้า
หมึก ) เป็ นเงิน 500 บาท
5.
วัสดุในการจัดงาน วันทานาบาตะ (ของขวัญ
ผลงาน ,ตอบคาถามวันทานาบาตะ) เป็ นเงิน 1,500
บาท
รวมทัง้ สิ้น
๓๐,๐๐๐ บาท

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

นางนฤมล ทิพย์พนิ ิจ

แบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อ และอุปกรณ์เพื่อส่งเสริ มให้ผ้เู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
กิจกรรม
จัดซื้อสื่อการเรียนการรู้
ภาษาไทย

สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 1 1.
กระดาษร้อยปอนด์ A4 แพ็คละ 50 แผ่น
มาตรฐาน 1 ข้อที่ 1.1.5 แพ็คละ 200 บาท จานวน 50 แพ็ค เป็ นเงิน 10,000
บาท
2.
กระดาษร้อยปอนด์ A3 แพ็คละ 50 แผ่น
แพ็คละ 300 บาท จานวน 30 แพ็ค เป็ นเงิน 9,000
บาท
3.
กระดาษ(คละสี)A4 120 แกรม แพ็คละ 180
แผ่น แพ็คละ 150 บาท จานวน 8 แพ็ค เป็ นเงิน
1,200 บาท
4.
ฟิ วเจอร์บอร์ดขนาด 65x122 หนา 3 มม.
(คละสี) จานวน 50 แผ่น แผ่นละ 75 บาท เป็ นเงิน
3,800 บาท
5.
X-Stand ขนาด 60x180 จานวน 10 อัน อัน
ละ 600 บาท รวม 6,000 บาท

รวมทัง้ สิ้น

๓๐,๐๐๐บาท

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวอัญชรีย์ มีแสง

แบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผ้เู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ วิ ทยาศาสตร์
กิจกรรม
จัดซื้อสื่อกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์

สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี สาขาชีววิทยา
1 มาตรฐาน 1 ข้อที่ 1.เตาไฟฟ้ าพื้นกลมสีดาขนาด 8 นิ้ว code
1.1.5
3019551 ตัวละ 6600 จานวน 1 ตัว รวม 6,600
บาท
2.ใบมีดโกน Code 4016265 ชุดละ 45 บาท
จานวน 20 ชุด รวม 900 บาท
3.น้ากลันบริ
่ สุทธิ ์ 1000 CC. Code 3092020
ขวดละ 25 บาท จานวน 10 ขวด รวม 250 บาท
4.บีกเกอร์ ขนาด 50 ml ใบละ 35 บาท จานวน
20 ใบ รวม 700 บาท
5.บีกเกอร์ ขนาด 100 ml ใบละ 40 บาทจานวน
20 ใบ รวม 800 บาท
6.บีกเกอร์ ขนาด 250 ml ใบละ 55 บาท
จานวน 20 ใบ รวม 1100 บาท
7.จานเพาะเชื้อแก้ว 100*20 มม. ใบละ 75 บาท
จานวน 20 ใบ รวม 1500 บาท

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รบั ผิดชอบ
ครูชนกพร ทองปาน
ครูพัชริณี สมผล

8.แท่งแก้วคนสาร 20 ซม. อันละ 25 บาท
จานวน 20 อัน รวม 500 บาท
รวมเงินทัง้ สิ้ น
17,850.00 บาท
แบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผ้เู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ วิ ทยาศาสตร์
กิจกรรม
จัดซื้อสื่อกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์

สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี สาขาเคมี
1 มาตรฐาน 1 ข้อที่ 1.บีกเกอร์ขนาด 600 ml. ใบละ 210 บาท
1.1.5
จานวน 5 ใบ รวม 1,050 บาท
2.ขวดรูปชมพู่ขนาด 125 ml ใบละ 180
จานวน 5 ใบ รวม 900 บาท
3.กรวยแก้ว Ø 75 mm. อันละ 65 บาท
จานวน 15 อัน รวม 975 บาท
4.ช้อนพลาสติกเบอร์ 1-2 ชุดละ 50 บาท
จานวน 4 ชุด รวม 200 บาท
5.กระบอกตวงขนาด 50 ml อันละ 430 บาท
จานวน 2 อัน รวม 860 บาท
6.กระบอกตวงขนาด 10 ml อันละ 240 บาท
จานวน 5 อัน รวม 1,200 บาท
7.กระดาษชั ่งสาร (Weighing Paper) ขนาด
10x10 cm ชุดละ 335 บาท จานวน 1 ชุด

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รบั ผิดชอบ
นางอังคณา จงรักวิทย์
นางสาวจตุพร เฝือชัย

รวม 335 บาท
8.ลอดแก้วนาก๊าซ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
1 cm. ยาว 30 cm อันละ 70 บาท
จานวน 5 อัน รวม 350 บาท
แบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผ้เู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ วิ ทยาศาสตร์
กิจกรรม
จัดซื้อสื่อกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์

สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี สาขาเคมี (ต่อ)
1 มาตรฐาน 1 ข้อที่ 9.โกร่งบดยา 100 mm. อันละ 85 บาท
1.1.5
จานวน 4 อัน รวม 340 บาท
10.Mg แมกนีเซียม (ขดใหญ่) 25 g.ชุดละ 420
บาทจานวน 1 ชุด รวม 420 บาท
11.จานหลุมโลหะ C-201 (Spot Plate)
อันละ 22 บาท จานวน 10 อัน รวม 220 บาท
12.ชุดแยกน้าด้วยไฟฟ้ า C-215 (Electrolysis
Process) ราคา 220 บาท จานวน 2 ชุด
รวม 440 บาท
13.แผ่นทองแดง KSE-019 (Copper foil)
ชุดละ 190 บาท จานวน 1 ชุด รวม 190 บาท
14.แผ่นสังกะสี (Zinc Plate) ชุดละ 160 บาท

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รบั ผิดชอบ
นางอังคณา จงรักวิทย์
นางสาวจตุพร เฝือชัย

จานวน 1 ชุด รวม 160 บาท
15.กระดาษโครมาโตกราฟฟี #1 ชุดละ 95 บาท
จานวน 3 ชุด 285 บาท
16.กระดาษกรอง 93 Whatman กล่องละ 200
บาท จานวน 1 กล่อง รวม 200 บาท

แบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผ้เู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ วิ ทยาศาสตร์
กิจกรรม
จัดซื้อสื่อกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์

สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี สาขาเคมี (ต่อ)
1 มาตรฐาน 1 ข้อที่ 17.กระดาษเซลโลเฟน (กระกาษแก้วใส)
1.1.5
(Cellophane) กล่องละ 13 บาท
จานวน 10 กล่อง รวม 130 บาท
18.กระดาษลิตมัสสีแดง กล่องละ 90 บาท
จานวน 1 กล่อง รวม 90 บาท
19.กระดาษลิตมัสสีน้าเงิน กล่องละ 90 บาท
จานวน 1 กล่อง รวม 90 บาท
20.โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) 350 g

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รบั ผิดชอบ
นางอังคณา จงรักวิทย์
นางสาวจตุพร เฝือชัย

ราคา 54 บาทต จานวน 3 ชุด รวม 162 บาท
21.กรดไฮโดรคลอริก (HCl) 450 cc.
เจือจาง 6 Mol. ราคา 70 บาท จานวน 5 ชุด
รวม 350 บาท
22.สารละลายแอมโมเนีย(NH3) 27% 450 cc
ราคา 80 บาท จานวน 2 ชุด รวม 160 บาท
23.แคลเซียมคาร์บอเนต CaCO3 (เม็ด) 450 g.
ชุดละ 65 บาท จานวน 2 ชุด รวม 450บาท
24.เอทิลแอลกอฮอล์ (เอทานอล) 5 Lt.
แกลลอนละ 800 บาท จานวน 1 แกลลอน
แบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
กิจกรรม
จัดซื้อสื่อกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์

สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี สาขาเคมี (ต่อ)
1 มาตรฐาน 1 ข้อที่ 25.โพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI) 100 g.
1.1.5
ชุด 670 บาท จานวน 1 ชุด
26.ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) 12% 450
cc
ราคา 85 บาท จานวน 1 ขวด. รวม 85 บาท
27.สารละลายไอออน (III) ไนเตรต 450 cc.
ขวดละ 115 บาท จานวน 1 ขวด

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รบั ผิดชอบ
นางอังคณา จงรักวิทย์
นางสาวจตุพร เฝือชัย

รวม115 บาท
28.แอมโมเนียมไอร์ออน (II) ซัลเฟต)
((NH4)2Fe(SO4)2) ขนาด 500 g
ราคา 725 บาท จานวน 1 ขวด
รวม 725 บาท
29.สารละลายไอโอดีน ขนาด 100 cc ขวดละ
52 บาท จานวน 2 ขวด รวม 104 บาท
30.สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ขนาด 400
cc. (เข้มข้น) ขวดละ 75 บาท จานวน 4 ขวด
รวม 300 บาท
31.น้ากลันบริ
่ สุทธิ ์ (H2O) 1000 cc.
ขวดละ 25 บาท จานวน 20 ขวด รวม 500 บาท
แบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผ้เู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ วิ ทยาศาสตร์
กิจกรรม
จัดซื้อสื่อกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์

สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี สาขาเคมี (ต่อ)
1 มาตรฐาน 1 ข้อที่ 32.C6H5COONa โซเดียมเบนโซเอต 450 g.
1.1.5
ชุดละ 130 บาท จานวน 1ชุด รวม 130บาท
33.กรดซัลฟิ วริก 6 M 450 cc ชุดละ 55 บาท
จานวน 3 ชุด รวม 165 บาท

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รบั ผิดชอบ
นางอังคณา จงรักวิทย์
นางสาวจตุพร เฝือชัย

34.กรดไนตริก 7 M 450 cc ชุดละ 65 บาท
จานวน 3 ชุด รวม 195 บาท
35.กระดาษทรายเบอร์ 0 (6 แผ่น) 2ชุด 138
บาท
รวมเงินทัง้ สิ้ น
13,484.00 บาท
แบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผ้เู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ วิ ทยาศาสตร์
สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
จัดซื้อสื่อกลุ่มสาระ
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี สาขาฟิ สิ กส์
1 ต.ค. 63
วิทยาศาสตร์
1 มาตรฐาน 1 ข้อที่ 1.หม้อแปลงโวลต์ต่า ACต่อ DC ชุดละ 2,500
–
1.1.5
30 ก.ย. 6๔
บาท จานวน 2 ชุด ราคา 5,000 บาท
2.สายไฟ 50 ซม. พร้อมแจ๊คเสียบคู่ (Banana
plugs อย่างดี) จานวน 10 ชุด ราคา 100 บาท
รวมเงินทัง้ สิ้ น
6,000.00 บาท
กิจกรรม

ผู้รบั ผิดชอบ
ครูกรธิดา กิมาคม
ครูวุฒนิ ันท์ จันทร์นพรัตน์
ครูสุรศักดิ ์ ศรีขวัญ

แบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผ้เู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ วิ ทยาศาสตร์
กิจกรรม

สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี สาขาเทคโนโลยี
1 ต.ค. 63
ครูจริ าพร บุญเหลือ
1 มาตรฐาน 1 ข้อที่ 1.บอร์ดไมโครบิต 20 อัน อันละ 1,000 บาท
–
1.1.5
30 ก.ย. 6๔
รวม 20,000 บาท
2.สายยูเอสบีสาหรับใช้งานบอร์ด
อันละ 100บาท จานวน 20 อัน รวม 2,000 บาท
รวมเงินทัง้ สิ้ น
22,000.00 บาท
แบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผ้เู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ วิ ทยาศาสตร์

จัดซื้อสื่อกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์

สนองนโยบายที่/กล
ผู้รบั ผิดชอบ
รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
จัดซื้อสื่อกลุ่มสาระ
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี สาขาวิทยาศาสตร์ทวไป
1 ต.ค. 63
ครูเดชศรี สุวริ ตั น์
ั่
วิทยาศาสตร์
1 มาตรฐาน 1 ข้อที่ 1.กระดาษเซลโลเฟน (กว้าง 15 cm x ยาว 15
–
ครูจนั ธิรตั น์ หมาน
1.1.5
30 ก.ย. 6๔
จิตร
cm) 95 บาท
ครูนวียา ปั กษิณ
2.หลอดไฟ 2.5 โวลต์ 95 บาท
3.แบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ 2 ชุด ชุดละ 570 ราคา
1,140 บาท
4.เครื่องแยกน้าด้วยไฟฟ้ า 1 ชุด 585 บาท
5.นาฬิกาจับเวลา 3 เครื่อง เครื่องละ 98 บาท
ราคา 294 บาท
แบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผ้เู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ วิ ทยาศาสตร์
กิจกรรม

กิจกรรม
จัดซื้อสื่อกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์

สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี สาขาเทคโนโลยี ทวไป
ั ่ (ต่อ)
1 มาตรฐาน 1 ข้อที่ 6.เทอร์โมมิเตอร์ แอลกอฮอล์ 5ชุด 620บาท
1.1.5
7.กระจกป ดสไลด 18x18มม.100แผ น10
ชุด360บาท
8.กระจกสไลด (72 แผ นต อกล อง) 3
ชุด 354บาท
9.กระจกสไลด 2 หลุม (5 แผ น/ชุด) 4ชุด
320บาท
10.กระดาษชาระ 2 ชุด รวม 120บาท
11.ปริซึมสีเ่ หลี่ยม ขนาด 75 x 20 x 50 มม. 3
ชุดชุดละ 170 บาท รวม 510 บาท
12.หม้อแปลงโวลท์ต่า 2 ระบบ ACต่อDC รวม
4,500 บาท
13.โซเดียมดฮโดรเจนคาร์บอเนต (ผงฟู) 450g
2 ชุด รวม 130 บาท
14.จุนสี (คอปเปอร์ II ซัลเฟต) 450 g 2 ชุด
รวม 260 บาท
15.ช้อนตักสารเบอร์ 1 10อัน/1ชุด 35 บาท
16.เอทานอล (เอทิลแอลกอฮอร์) 70% 450 cc
2 ชุด รวม 160 บาท

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รบั ผิดชอบ
ครูเดชศรี สุวริ ตั น์
ครูจนั ธิรตั น์ หมานจิตร
ครูนวียา ปั กษิณ

แบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผ้เู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ วิ ทยาศาสตร์
สนองนโยบายที่/กล
ผู้รบั ผิดชอบ
รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
จัดซื้อสื่อกลุ่มสาระ
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี สาขาวิทยาศาสตร์ทวไป
ั ่ (ต่อ)
1 ต.ค. 63
ครูเดชศรี สุวริ ตั น์
วิทยาศาสตร์
1 มาตรฐาน 1 ข้อที่ 17.เครื่องชั ่งสปริง 5 ชุด รวม 1,175 บาท
–
ครูจนั ธิรตั น์ หมาน
1.1.5
30 ก.ย. 6๔
จิตร
18.แม่เหล็กแท่งเหลี่ยมคู่ 100×14×9 มม. 5ชุด
ครูนวียา ปั กษิณ
รวม 1,100 บาท
19.วงแหวนขนาดเล็ก 10 อัน 100 บาท
20.ไม้เมตร 3 อัน 600 บาท
21.ชุดตะเกียงแอลกอฮอร์ 5 อัน 525 บาท
22.ขวดบับน้ากลัน่ 250 cc 5 ชุด 275 บาท
23.หลอดฉีดยาพลาสติก 10 cc 10 อัน/1ชุด 130
บาท
รวมเงินทัง้ สิ้ น
13,483.00 บาท
แบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผ้เู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ วิ ทยาศาสตร์
กิจกรรม

กิจกรรม
จัดซื้อสื่อกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์

สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 1 สาขาดาราศาสตร์
มาตรฐาน 1 ข้อที่ 1.1.5 กล้องดูดาวรุ่น F1000X114EQIII

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวชนกพร ทองปาน

(แบบสะท้อน) ตัวละ 9,000 บาท
จานวน 1 ตัว รวม 9,000 บาท
รวมเงินทัง้ สิ้ น

30 ก.ย. 6๔
9,000.00 บาท

แบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผ้เู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ วิ ทยาศาสตร์
สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
จัดซื้อสื่อกลุ่มสาระ
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี แข่งขันทักษะวิ ชาการ
1 ต.ค. 63
วิทยาศาสตร์
1 มาตรฐาน 1 ข้อที่ 1.โฟมบอร์ดโครงงาน
–
1.1.5
30 ก.ย. 6๔
2.อุปกรณ์ในการทาโครงงานทดลอง
3.อุปกรณ์ในการทาโครงงานสิง่ ประดิษฐ์
รวมเงินทัง้ สิ้ น
18,183.00 บาท
กิจกรรม

สรุปงบประมาณรายกิจกรรม
ที่
1.
สาขาชีววิทยา
สาขาเคมี
2.
สาขาฟิ สิกส์
3.
4.
สาขาวิทยาศาสตร์ทวไป
ั่
5.
สาขาดาราศาสตร์

กิจกรรม

ผู้รบั ผิดชอบ
คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

งบประมาณ (บาท)
17,850.00
13,484.00
6,000.00
13,483.00
9,000.00

6.
7.

สาขาเทคโนโลยี
แข่งขันทักษะวิชาการ

22,000.00
18,183.00
รวม

100,000.00

แบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อ และอุปกรณ์เพื่อส่งเสริ มให้ผ้เู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ สาระศิลปะ
สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุ
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 1 13. กระดาษ A 4 จานวน 4 ลัง ลังละ 550 เป็ นเงิน
อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการ มาตรฐาน 1 ข้อที่ 1.1.5
บาท 2,200 บาท
เรียนรู้ศิลปะ
14. กระดาษPhoto จานวน 3 แพ็ค 300 แผ่น แพ็
คละ 120 บาท เป็ นเงิน 360 บาท
15. กระดาษปกรายงานสีขาว A4 ขนาด 120 แกรม
จานวน 2 แพ็ค แพ็คละ100 บาท เป็ นเงิน 200
บาท
16. ซองถนอมเอกสาร 11 รู A4 (100 ซอง/แพ็ค)
จานวน 1 แพ็ค แพ็คละ 89 บาท เป็ นเงิน 89
บาท
กิจกรรม

ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2563 –
30 กันยายน 2564

ผู้รบั ผิดชอบ
กลุ่มสาระศิลปะ

17. เทปกาว2หน้า 18MM.x20Y/White Pack4
เดลต้า จานวน 10 แพ็ค แพ็คละ 110 บาท เป็ น
เงิน 1,100 บาท
รวมเป็ นเงิน 3,849 บาท

กิจกรรม
กิจกรรมทัศนศิลป์

สนองนโยบายที่/กล
รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 1 ๑.แท่นปั้นดินเหนียว จานวน 2 อัน เป็ นเงิน 2,700
มาตรฐาน 1 ข้อที่ 1.1.5 ๒.เครือ่ งมือแกะสลักเสลามิกดินน้ามัน จานวน 2 ชุด
652 บาท
๓. ชุดเครื่องมืองานปั้น 30 ชิ้น ปั้นดินเหนียว
เครื่องปั้นดินเผา โมเดลดินน้ามัน แกะสลักไม้399
บาท๔.เกรียงสเตนเลส XOmic 3 นิ้ว จานวน 2 อัน
เป็ นเงิน 380 บาท
๕.สีโปสเตอร์ 6 ขวดใหญ่ เป็ นเงินราคา 948 บาท
๖.พู่กนั กลมไทยแหลมทองอย่างดีเบอร์ 6 จานวน 5
อัน เป็ นเงิน 85 บาท รวมเป็ นเงิน 5,164 บาท

ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2563 –
30 กันยายน 2564

ผู้รบั ผิดชอบ
จุฑามาส ซุ่นห้วน
วันวิสาข์ สืบ

กิจกรรมดนตรีไทย

กิจกรรม
กิจกรรมดนตรีสากล

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 1 1. กระดานไวท์บอร์ดเคลื่อนที่ จานวน 1 แผ่น
มาตรฐาน 1 ข้อที่ 1.1.5 ราคา 4,600บาท
2. ฉิ่ง 1 คู่ ราคา 400 บาท
3. ฉาบเล็ก 2 คู่ คู่ละ 400 บาท เป็ นเงิน 800 บาท
4. ฉาบใหญ่ 1 คู่ 1,600 บาท
5. กรับ 2 คู่ คู่ละ 400 บาท เป็ นเงิน 800 บาท
6. ตะกัว่ 1 กิโลกรัม 500 บาท
7. เชือกร้อยผืนระนาด 6 เส้น เส้นละ 50 บาทเป็ น
เงิน 300 บาท
รวมเป็ นเงิน 9,000 บาท
สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 1
มาตรฐาน 1 ข้อที่ 1.1.5

รายละเอียดงบประมาณ

1 ตุลาคม 2563 –
30 กันยายน 2564

ระยะเวลา

1. ขอบกลองสแนร์ จานวน 2 วง ราคา วงละ
1 ตุลาคม 2563 –
30 กันยายน 2564
4,500 บาท รวมเป็ นเงิน 9,000 บาท
รวมเป็ นเงิ น 9,000 บาท
กิจกรรมนาฏศิลป์
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ท่ี 1 1. ข้อเท้าหัวบัว จานวน 8 คู่ เป็ นเงิน 2,800บาท
1 ตุลาคม 2563 –
มาตรฐาน 1 ข้อที่ 1.1.5
30 กันยายน 2564
รวมเป็ นเงิ น 2,800 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น
99,985

นายวีรภัทร อินทร์เนื่อง
นางสาวอาภาภร์ บุษบง

ผู้รบั ผิดชอบ
นายชวลิต กรัดภิรมย์
นายชนกันต์ ชูขา
นางสาวพิมพ์พร ทิมขา
นางสาวพัชรีวรรณ อินท
สุรัช

สรุปงบประมาณรายกิจกรรม
ที่
1. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มสาระศิลปะ
2. กิจกรรมทัศนศิลป์
3. กิจกรรมดนตรีไทย
4. กิจกรรมดนตรีสากล

กิจกรรม

งบประมาณ
3,849
5,164
9,000
9,000

5. กิจกรรมนาฏศิลป์

2,800
29,813

รวม
แบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อ และอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
กิจกรรม
จัดซื้อสื่อการเรียน
การรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา

สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2
กลยุทธ์ท่ี 1
มาตรฐาน 1
ข้อที่ 1.1.5

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

1. ลูกวอลเล่ย์บอล จานวน20 ลูกๆละ 800 บาท เป็ นเงิน
16,000 บาท
2. หมึกปริ้น จานวน 2 ชุดเป็ นเงิน 2000 บาท
3. ฟิ วเจอร์บอร์ด ขนาดกลาง จานวน 10 แผ่น เป็ นเงิน 500
บาท
4. กระดาษปก(คละสี)จานวน 2 แพ็ค เป็ นเงิน 400 บาท
5. กระดาษโฟโต้ 150 g จานวน 2 แพ็ค เป็ นเงิน 400 บาท
6. กระดาษแข็งขาวเทา จานวน 2 โหล เป็ นเงิน 360 บาท

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์

7. กระดาษบรูฟ จานวน 3 โหล เป็ นเงิน 360 บาท
8. กระดาษ a4 จานวน 10 รีม เป็ นเงิน 900 บาท
9. สีเมจิก จานวน 6 กล่อง เป็ นเงิน 900 บาท
10. สีไม้ จานวน 10 กล่อง เป็ นเงิน 800 บาท

กิจกรรม
จัดซื้อสื่อการเรียน
การรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา

สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
นโยบายที่ 2
กลยุทธ์ท่ี 1
มาตรฐาน 1
ข้อที่ 1.1.5

รวมเงินทั้งสิ้น

รายละเอียดงบประมาณ
11. แม็กยิงใหญ่ จานวน 1 ตัว เป็ นเงิน 1500 บาท
12. สายวัด 50 เมตร จานวน 1 อัน เป็ นเงิน1000 บาท
13. สื่อการสอนพลศึกษาอื่น ๆ จานวน 10 รายการ เป็ นเงิน
2,000 บาท
14. เทปผ้าสปาโก้ จานวน 50 ม้วน 2,500 บาท
15. ตาข่ายต่าง ๆ จานวน 6 อัน 400 บาท
30,0๐0 บาท

ระยะเวลา
1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์

แบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อ และอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อที่
จัดซื้อสื่อการเรียน นโยบายที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลยุทธ์ท่ี 1
มาตรฐาน 1
สังคมศึกษา
ข้อที่ 1.1.5
กิจกรรม

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา

สาระภูมิศาสตร์
1. แผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพของทวีปต่างๆ ชนิดไม้แขวน
ขนาด 100x75 ซม. จานวน 5 ชุด ชุด 1,800 บาท เป็ นเงิน
9,000 บาท
2. ลูกโลกสไลต์มาตรฐาน มีไฟในตัว ขนาด 12 นิ้ว จานวน 3 ชุด
ชุดละ 4,500 บาท เป็ นเงิน 13,500 บาท
3. Anycast จานวน 12 ตัวๆละ 700 บาท เป็ นจานวน 8,400 บาท
สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม

1 ต.ค. 63
–
30 ก.ย. 6๔

ผู้รับผิดชอบ
ครูอมรทิพย์ จิตรอารีย์
ครูชุติมา
จิตตรารมย์
ครูธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์

ชุดดอกไม้ แจกันและกระถางธูป เชิงเทียน จานวน 1 ชุด
เป็ นเงิน 1,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๐,๐๐๐ บาท

ภาคผนวก
1. คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
2. หนังสือให้ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา
3. คณะผู้จัดทำ

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
ที่ / 256๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามีแผนปฏิบัติรการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นกรอบและ
ทิศทางในการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน รวมทั้งต้องระดมความคิดจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึ กษาเพื่อให้การดำเนินการตาม

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ วาง
ไว้และเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดังนี้
๑. นางเพียงแข ชิตจุ้ย
ประธานกรรมการ
๒. นายสมศักดิ์ นนท์เจริญ
รองประธานกรรมการ
๓. นางจำเรียง ใจกว้าง
กรรมการ
๔. นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
กรรมการ
๕. นายณรงค์ ศิริยงค์
กรรมการ
๖. นางสุลีพร ดีทอง
กรรมการ
๗. นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์
กรรมการ
๘. นางสาวกรธิดา กิมาคม
กรรมการ
๙. นายภราดร ไชยเขียว
กรรมการ
๑๐. คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
กรรมการ
๑๑. นางสาวเกศวรา ศรีวิบูลย์
เลขานุการพัฒนาผู้เรียน
๑๒. นางสาวนิธิยา ทองยวน
เลขานุการงานกิจกรรมนักเรียน
๑๓. นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์
เลขานุการวิชาการ
๑๔. นางสาวรักชนก โสอินทร์
เลขานุการการเงินสินทรัพย์
๑๕. นางสาวชนกพร ทองปาน
เลขานุการบุคคล
๑๖. นางสาวจิราพร บุญเหลือ
เลขานุการ ICT
๑๗. นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร
เลขานุการงานบริหารทั่วไป
๑๘. นางสาวปฐมพร เกตุกำพล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นายเอกชัย อะหลีแอ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาวอภิชญา ฤทธิพันธ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นายณฐนน ก๊งหวั่น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการเสนอข้อมูล ข้อคิดเห็น กิจกรรมและโครงการและแนวทางการ
ดำเนินงานการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้บรรจุเป้าหมายความสำเร็จ
ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ ซือ่ สัตย์สุจริตมี
ความตั้งใจเพื่อให้งานลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้
สั่ง ณ วันที่ 2๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. 256๓

(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

หนังสือให้ความเห็นชอบ
เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
ปีงบประมาณ 2563
......................................
โรงเรีย นทีปราษฎร์พิทยาได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ระดับมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2563

และนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 2 /2563 เมื่อวันที่17
เดือนมิถ ุนายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทีปราษฎร์พิท ยา พิจารณาแล้ว มีมติ
เห็นชอบและอนุมัติให้โรงเรีย นใช้เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินงานของโรงเรียนต่อไป

ลงชื่อ...............................................................
(นายบรรจง ภูวเศรษฐาวร)
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

คณะผู้จัดทำ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรีย นทีปราษฎร์พิทยา
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
นางเพียงแข
ชิตจุ้ย
นายสมศักดิ์
นนท์เจริญ
นางจำเรียง
ใจกว้าง
นางสุลีพร
ดีทอง
กรรมการ
นายณรงค์
นายพิชัย
บุญชูประภา กรรมการ
นายจงรักษ์
นางสาวปฐมพร เกตุกำพล กรรมการ
นางสาวอภิชญา

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ศิริยงค์
กรรมการ
บำรุงวงศ์
กรรมการ
ฤทธิ์พันธ์
กรรมการ

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
นางยุพาพร
เกิดขุมทอง
นายนาวิน
โพธิ์ศรี
นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์
นายธิรพงษ์
คงด้วง
นายวีรภัทร
อินทร์เนื่อง
นางนฤมล
ทิพย์พินิจ
นางสาวจิราพร บุญเหลือ
นายวรรณศักดิ์ บุญชู
นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง
นางสาวภมร สุขศรีแก้ว
นางสาวกรกมล กุลทอง
นายฉัตรชัย
ทองหีต
นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร
นางสาวปัทมา ใจชื่น
นายชนกันต์ ชูขำ
นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
นางสาวทิฆัมพร ออมสิน
นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายณฐนน
ก๊งหวั่น
นางสาวนิธิยา ทองยวน
นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
นางอารีรัตน์ คล้ายอุดม
นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง
นางสาวพรพิลาส วิจิต
นายภราดร
ไชยเขียว
นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
นายวรัญญู
ทองถึง
นายเจนณรงค์ พันทวี
นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
นางสาวจิรารัตน์ ตรีรัตนพันธุ์
นางอังคณา
จงรักษ์วิทย์
นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
นางกวินนาฎ อินทจันทร์
นางสาวนฤมล บุญรอด
นางอัญวีณ์
หนูอุไร
นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน
นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะผู้จัดทำ (ต่อ)
นางสาวนันทรัตน์
นางสาวอมรทิพย์
นางสาวชุติมา
นางสาวกุลธิดา
ว่าที่ ร.ต.หญิง รพีพรรณ
นางสาวชนกพร
นางสาววิภาวรรณ
นายอาวุธ

อนุกูล
จิตรอารีย์
จิตตรารมย์
ฉิมคล้าย
จันทร์คง
ทองปาน
วิชัยดิษฐ์
จันทร์เมือง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางสาววันวิสาข์ สืบ
นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร
นางอารมย์
เทพเกื้อ
นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรัตน์
นายจตุพล
บุนนาค
นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด
นายสายัน
จิตรรักษ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายสุรศักดิ์
ศรีขวัญ
กรรมการ
นายจตุรงค์
ขุนปักษี
กรรมการ
นางสาวพิมพ์พร
ทิมขำ
กรรมการ
นางสาวปาลินี
เพชรทอง
กรรมการ
นายธีรรัตน์
โคตรพันธ์
กรรมการ
นางสาวนฤมล
สาริขา
กรรมการ
นางสาวนวียา
ปักษิณ
กรรมการ
นางสาวรักชนก
โสอินทร์
กรรมการ
นางสาวพัชริณี
สมผล
กรรมการ
นางสาวคุณากร
วาณิชย์เจริญ กรรมการ
นายเดชศรี
สุวิรัตน์
กรรมการ
นางสาวพิมพิไล
กัญญา
กรรมการ
นายชวลิต
กรัดภิรมย์
กรรมการ
นางปรมาภรณ์
ไชยเขียว
กรรมการ
คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
นางจันทร์นิพา
ขวยไพบูลย์
นายเอกชัย
อะหลีแอ

นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ
นายศรีสุวรรณ บรมสุข
นายสัญชัย
พิกุลงาม
นางสาวกรธิดา กิมาคม
นายณัฐกิตติ์ สารสุข
นางวานีดา
ทองปัสโนว์
นางสาวจตุพร เฝือชัย
นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ
นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์
นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง
นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน
นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
นางสายฝน
ราศีงาม
สิบเอกหญิง อนุสา ส่งสุริน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

