คำนำ

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาเป็นแผนที่เกี่ยวเนื่องมาจากการวางแผนที่มีการกาหนดจุดหมายระยะ
สั้น

หรือประมาณหนึ่งปี ซึ่งถ่ายทอดมาจากแผนกลยุทธ์ในระดับกลยุทธ์แผนงานหรือกลยุทธ์ริเริ่มออกเป็น

รายการต่างๆที่เรียกว่า “กิจกรรม” สาหรับใช้ปฏิบัติการซึ่งมีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา เพราะแผนปฏิบัติการจะช่วยให้การปฏิบัติงานตรงกับทิศทางและเป้าหมายของสถานศึกษาและสนอง
นโยบายองค์กรในระดับต่างๆซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2563 นี้ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานได้จัดทาขึ้นเพื่อให้
คณะกรรมการของกลุ่มบริหารฯ/ กลุ่มงาน / งาน /กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้นาไปใช้เป็นแนวทาง ในการดาเนิ น
โครงการ/กิ จ กรรม/งบประมาณ ให้ เ หมาะสมและเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ล
ประกอบด้วย การจัดวางทิศทางโรงเรียน วิธีคิดและแนวทางการพัฒนาโรงเรียน

โดยมี ส าระส าคั ญ
ภาพความสาเร็จ การ

วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนา
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบั ติการ ประจาปีการศึ กษา 2563 นี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในงานรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

สำรบัญ
หน้ำ
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป

1

ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

8

โครงกำรที่สอดคล้องกับมำตรฐำนของกำรประกันคุณภำพ

31

โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการสอนเสริมนักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง

32
44

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถการรู้เรื่องการอ่าน

48

กิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้เกม 24
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

53
57

กิจกรรมวันคริสต์มาส

62

กิจกรรมการพัฒนาการคิดคานวณของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม. 4

67

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

71

กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการอ่านการเขียนการสื่อสารกลุ่มสาระภาษาไทย

75

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

80

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

86

กิจกรรมค่ายศิลปะ

92

กิจกรรมนาบอนบาติก

96

สำรบัญ
หน้ำ
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ

101

กิจกรรมปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนวิชาศิลปะดนตรีนาฏศิลป์

105

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการขับร้อง

110

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านนาฏศิลป์

114

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

118

กิจกรรมภาษาต่างประเทศวันละคา

123

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์

126

กิจกรรมค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์

132

กิจกรรมติว O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

137

กิจกรรม ค่ายวิชาการ

143

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

149

กิจกรรมห้องเรียนเข้มข้น

154

กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

159

กิจกรรมปรับปรุงงานโสตทัศนศึกษา

163

กิขกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพ

167

กิจกรรมลดเวลเรียนเพิ่มเวลารู้สู่การน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

171

กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม

176

สำรบัญ
หน้ำ
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

181

กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญ

184

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาสังคมศึกษา

188

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

193

โครงกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์

196

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

197

กิจกรรมอบรมศาสนพิธีกรแกนนา

201

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

205

กิจกรรมวันสาคัญ

212

กิจกรรมธนาคารโรงเรียน

217

กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%

220

กิจกรรมสู่อาราม

225

กิจกรรมการสร้างเสริมการเป็นประชาคมอาเซียน

229

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6

237

กิจกรรมปันรักปันน้าใจ

241

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

246

กิจกรรมกีฬาระดับชั้นต้านยาเสพติดสานสัมพันธ์น้าเงินเหลือง

251

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด

256

สำรบัญ
หน้ำ

กิจกรรมบริจาคโลหิต

261

กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)

265

กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง

272

กิจกรรมจัดซื้อจัดหารพัสดุเพื่อดาเนินงานการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

277

กิจกรรมกีฬาภายในและภายนอก

282

โครงกำรแผนปฏิบัติกำร

286

กิจกรรมสรุปงานโครงการและกิจกรรมนักเรียน

291

โครงกำรระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ

295

กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

299

กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

304

กิจกรรมบริหารสินทรัพย์และพัสดุ

311

กิจกรรมซ่อมแซมวัสดครุภัณฑ์

315

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

319

กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนนักเรียน

324

กิจกรรมพัฒนางานการเงินและการบัญชี

330

กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค

335

กิจกรรมทุนการศึกษา

339

สำรบัญ
หน้ำ

โครงกำรดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียน

342

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

343

โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ

348

กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

354

กิจกรรมศึกษาดูงาน

359

กิจกรรมสร้างขวัญกาลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ

363

โครงกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้

368

กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

369

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และกิจกรรม 5 ส

374

โครงกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร

379

กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ

384

กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร/จัดทาข้อมูลนักเรียนบุคลากรด้วยโปรแกรม
DMC/ EMIS

387

โครงกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง

391

กิจกรรมพัฒนาและจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้

392

สำรบัญ
หน้ำ
โครงกำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน

398

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ

402

กิจกรรมป้ายนิเทศ

405

กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

408

กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด

412

กิจกรรมแนะแนวสัญจร

416

โครงกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก

419

กิจกรรมการจัดบรรยากาศชั้นเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

423

กิจกรรมการจัดบรรยากาศชั้นเรียนกลุ่มสาระศิลปะ

427

กิจกรรมการจัดบรรยากาศชั้นเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

431

กิจกรรมการจัดบรรยากาศชั้นเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

435

กิจกรรมการจัดบรรยากาศชั้นเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

440

กิจกรรมการจัดบรรยากาศชั้นเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย

444

โครงกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ

448

กิจกรรมพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน

453

กิจกรรมห้องเรียนปลอด 0 ,ร , มส. และ มผ.

459

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

464

สำรบัญ
หน้ำ
กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้และ PLC

482

บันทึกให้ควำมเห็นชอบ

487

1

ส่ วนที่ 1 สภาพทัว่ ไป

ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนนาบอน ตั้งอยู่เลขที่ 7/1 หมู่ 2 ตาบลแก้วแสน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
80220 โทรศัพท์ 0-7549-1475 โทรสาร 0-7549-1122
E-mail : School๑nbs.ac.th Website : http://www.nbs.ac.th
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการใน
อาเภอนาบอน

แผนที่โรงเรียนนำบอน

โครงสร้ างการบริหาร โรงเรียนนาบอน

2

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียนนาบอน
ผู้อานวยการสถานศึกษา

รองผู้อานวยการ
สถานศึกษา

รองผู้อานวยการ
สถานศึกษา

กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารงบประมาณ

รองผู้อานวยการ
สถานศึกษา

รองผู้อานวยการ
สถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรี ยน
งานสานักงาน

รองผู้อานวยการ
สถานศึกษา

งานสานักงาน

งานสานักงาน

งานสานักงาน

งานสานักงาน

งานอาคารสถานที่
และสิง่ แวดล้ อม

งานแผนงาน
และงบประมาณ
งานบริ หารการเงิน
และบัญชี

งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและ
จัดการเรี ยนการสอน

งานส่งเสริ มกิจการนักเรี ยน

งานชุมชนสัมพันธ์

งานเสริ มสร้ าง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั งิ านของ
บุคลากร

งานบริ หารพัสดุ
และสินทรัพย์

งานวินยั และการ
รักษาวินยั

งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่งเรี ยนรู้

งานเวรยามและรักษา
ความปลอดภัย

งานกิจการพิเศษ
งานส่งเสริ มสวัสดิการ
และสวัสดิภาพ
สถานศึกษา
งานยานพาหนะ

งานระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา

งานส่งเสริ มพัฒนา
บุคคลากร

งานตรวจสอบ
ภายใน วิจยั และ
ประเมินผลงาน
กลุม่ บริ หาร
งบประมาณ

งานทะเบียนนักเรี ยน
งานวัดผลและประเมิน
ผลการศึกษา
งานนิเทศตรวจติดตาม
กากับคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการเรี ยนการสอน
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
งานแนะแนวการศึกษา
งานห้ องสมุด
งานกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
และศูนย์พฒ
ั นาวิชาการ
งานข้ อมูลนักเรี ยน

ข้อมูลผู้บริหำร

งานประกันคุณภาพการศึกษา
นักเรี ยน

งานจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน

งานส่งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม
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นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
นายสมพงษ์ ศรีจันทร์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2562
173
167
161
131
124
125
881

ข้อมูลจำนวนครูจำแนกตำมกลุ่มงำน/งำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กลุ่มงาน/งาน/กลุ่มสาระ
ปีการศึกษา 2562
1. บริหาร
2
2. ภาษาไทย
5
3. คณิตศาสตร์
7
4. วิทยาศาสตร์
8
5. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
6
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
3
7. ศิลปศึกษา
3
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
7
9. ภาษาต่างประเทศ
4
10. บรรณารักษ์
1
11. แนะแนว
1
รวมทั้งสิ้น
46
ข้อมูลจำนวนลูกจ้ำงจำแนกตำมหน้ำที่

ปีการศึกษา 2563
192
171
157
133
123
119
895

ปีการศึกษา 2563
2
5
7
8
7
3
3
5
4
0
1
45
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ตาแหน่งหน้าที่
1. ลูกจ้างประจา
1.1 นักการภารโรง
1.2 เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. ลูกจ้างชั่วคราว
2.1 นักการภารโรง
2.2 ยาม
2.3 ครูอัตราจ้าง
2.4 เจ้าหน้าที่ธุรการ
รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

1
1

1
1

2
1
1
6

2
1
3
1
6
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ข้อมูลวิเครำะห์ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ (O-NET ) ปีกำรศึกษำ 2562
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ระดับโรงเรียน
ระดับ ระดับ
กลุ่มสาระ
ปี
ปี
ปี เพิ่ม/ลด
ประเทศ จังหวัด
2560 2561 2562
ภาษาไทย
55.14 56.78 45.42 56.23 54.61 -1.62
ภาษาอังกฤษ
33.25 32.11 26.45 26.33 30.01 +3.68
คณิตศาสตร์
26.73 27.53 22.99 25.80 22.79 -3.01
วิทยาศาสตร์

รวม

เฉลี่ย

30.30

30.32

29.48 34.20 29.63
124.35 142.56 137.04
-

30.30 36.69 31.09 35.64 34.26

-4.57

-5.52
-1.38
-
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ข้อมูลวิเครำะห์ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ (O-NET ) ปีกำรศึกษำ 2562
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ระดับโรงเรียน
ระดับ ระดับ
กลุ่มสาระ
ปี
ปี
ปี เพิ่ม/ลด
ประเทศ จังหวัด
2560 2561 2562
ภาษาไทย
42.21 44.04 45.39 42.72 37.47 -5.25
สังคมศึกษา

35.70

36.71

32.34

32.20

33.40

+1.2

ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์

29.20
25.41

27.67
25.55

22.54
19.05

23.84
24.10

22.43
18.28

-1.41
-5.87

วิทยาศาสตร์

29.20

29.29

26,21

27.69

26.08

-1.66

รวม

161.72 163.26 145.53 150.55 137.66 -12.89
32.34 32.65 29.11 30.11 27.53 -2.58

เฉลี่ย
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ข้อมูลอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันโรงเรียนนาบอน ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 46 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา มีอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ ดังนี้
อำคำรเรียน
1. อาคารเรียน จานวน ห้องเรียน
จานวน 3 หลัง
อำคำรประกอบ
1. อาคารฝึกงานแบบ จานวน 3 หลัง
2. อาคารหอประชุม - โรงอาหาร จานวน 2 หลัง
3. ส้วม 5 หลัง
ห้องน้า ห้องสวม สาหรับนักเรียนชาย 1 หลัง
ห้องน้า ห้องสวม สาหรับนักเรียนหญิง 2 หลัง
ห้องน้าห้องส้วมในอาคารสาหรับครู รวม 6 ที่
ห้องน้า ห้องสวม สาหรับบุคคลทั่วไป 1 หลัง
4. อาคารชั่วคราว
-สนามฟุตบอล

1

สนาม

-สนามบาสเก็ตบอล 1

สนาม

-สนามเทนนิส

1

สนาม

- สนามฟุตซอล

1

สนาม
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ส่ วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์
จาเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว
และกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมี
ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยสรุปได้ดังนี้
(1) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก
รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย
(2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพ การ
ผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้งในสาขา
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทาง
การค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูป และ
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
(3) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มี
ความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายมีคุณธรรม จริยธรรม รู้
คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง
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(4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาค
และเป็นธรรม
(5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคง รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และ
พัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว
(6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง
ประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล

มีประสิทธิภาพและ

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งเป็นแผนระยะ
ยาว 20 ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว โดยนายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสาคัญในการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ และได้
กาหนด ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
“คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ดำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสใน การศึกษาและเรียนรู้ตลอด
ชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับ คุณภาพและประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแส การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
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2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 สามารถ
พัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติโดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมคุณธรรม
จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง
4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการ้าวข้าม กับดักประเทศรายได้
ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้าในสังคมด้วยการ เพิ่มผลิตภาพของกาลังแรงงาน
(productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดงานและการพัฒนาประเทศพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (Objectives) 4 ประกำร คือ
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ ผนึก
กาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศ
ลดลง และได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) และเป้าหมายของการจัด
การศึกษา (Aspirations)
4.1 เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8CS) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก
(Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)
8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical
Thinkingand Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะ
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ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross - cultural Understanding) ทักษะด้าน ความร่วมมือ
การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้าน การสื่อสาร
สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะ อาชีพและทักษะ
การเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม(Compassion)
4.2 เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ด้าน ประกอบด้วย
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรที่อยู่ในกาลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ประชากรสูงวัย
ได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพื่อการทางานหรือการมีชีวิตหลังวัยทางานอย่างมี
คุณค่าและเป็นสุข
2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
(Equity) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันได้รับโอกาสและการบริการทาง
การศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและ
เต็มตามศักยภาพ (Quality) ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะ ทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพและ
ความสามารถ ของแต่ละบุคคลพึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและ
สามารถดา รงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) หน่วยงาน สถานศึกษาและ
สถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ระดับ
สากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน แต่ละคนให้
บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มี ศักยภาพและความ
พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
โดยเฉพาะสถานประกอบการ
สถาบันและองค์กรต่างๆ ในสังคม และผู้เรียนผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังที่เหมำะสม
5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ
บริบทที่ เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทางานของกาลังคนใน
ประเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่จะนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการศึกษาที่สร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสร้างเสริม
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแผนการศึกษาแห่งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้
6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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2. จุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
1. น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวราง
กูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของ พระองค์ท่าน ถือเป็นพรอัน
สูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด

2. การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึด
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะดาเนินการ 6 ด้าน คือ
2.1 ความมั่นคง
2.2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
2.5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2.6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. จุดเน้นการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
3.1 ดาเนินการอยูภ่ ายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้าน การทุจริตคอรัปชั่น
3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต๎องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการ ดาเนินการ
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สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
3.4 ดาเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดาเนินการ เป็นรูปธรรม
4. จุดเน้นสาคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดาเนินงานและโครงการสาคัญของ กระทรวงศึกษาธิการ
4.1 จุดเน้นด้ำนควำมมั่นคง
แนวทางหลัก
4.1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
4.1.2 การบริหารจัดการ
4.1.3 การยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
4.1.4 การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่
4.2 จุดเน้นด้ำนกำรผลิตพัฒนำกำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
แนวทางหลัก
4.2.1 การผลิตและพัฒนากาลังคนให้ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน มี
สมรรถนะ
ในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
4.2.2 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต
และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4.3 จุดเน้นด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
แนวทางหลัก
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4.3.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
4.3.2 การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
4.3.3 การส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ
4.3.4 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
4.4 จุดเน้นด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม
แนวทางหลัก
4.4.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต
4.4.2 การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.4.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและสาหรับคนทุกช่วงวัย
4.4.4 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้
4.5 จุดเน้นด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก
4.5.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
4.5.3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
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4.6 จุดเน้นด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
แนวทางหลัก
4.6.1 ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการการศึกษา
4.6.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
4.6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
4.6.4 ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
4.6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
แนบท้ำยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหำคม พ.ศ.2561
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
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6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
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3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

3. นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่

วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ การศึกษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา

เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
และมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้น
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ผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับ มาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ บริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอานาจและความรับผิดชอบ สู่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่
7. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในประเด็นสาคัญคือ
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

หลักกำร
1. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. เด็ก เยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย)
3. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

จุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำ
1. ระดับก่อนอนุบาล เน้นประสานหน่วยงานอื่น ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ
2. ระดับอนุบาล เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครอง ในการจัดศึกษาระดับ อนุบาล
โดยมีจุดเน้น
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุขและสร้างกิจกรรมเสริม
3. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และจัดการเรียนรู้ แบบ
องค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น
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- เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเรียนวิชาอื่น
- เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการสื่อสาร
- เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จาก
สถานการณ์ จริง สถานการณ์จาลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุก
เวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข
- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ – ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อ
สร้างนวัตกรรม
- จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา – พัฒนาครูตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา (คูปองครู)
- จัดให้มีโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
4. ระดับอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และความต้องการ ของ
สังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเน้น

- จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้ จาก
สถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
- เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และใช้เพื่อการประกอบอาชีพ - เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็น
เครื่องมือการเรียนรู้
- จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
5. ระดับอุดมศึกษา เน้นการวิจัยและค้นหาแนวทางการพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ ความรู้ใหม่ และ
มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาขีด ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยมีจุดเน้น
- เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อ สร้าง
องค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรู้ทั้งในและต่างประเทศ
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- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
- ผู้เรียนมีศักยภาพและมีองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อ เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
กำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นไปสู่กำรปฏิบัติ
1. ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู้
2. สอดแทรกเรื่องความโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกันการทุจริต ให้มีในทุกมิติ ทั้งการเรียนการสอน การ
นิเทศ และการบริหาร
3. ให้องค์กรหลักนาไปกาหนดนโยบายขององค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติของ
องค์กร
4. เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สู่การลดความเหลื่อมล้า
ในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกหน่วยงาน
5. ให้ศึกษาธิการจังหวัด นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดทาแผนและขับเคลื่อนสู่การ ปฏิบัติ
ในการจัดการศึกษาในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม
6. ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล (Big Data) สาหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และเครื่องมือในการ
บริหาร
7. ให้หน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยง ทั้งระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
8. ให้สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานประสานงาน ดูแลเด็กที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษในทุกระดับ เพื่อให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนา สามารถเรียนรู้ และพึ่งพาตนเองได้
9. ให้สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยงานหลัก และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู้สูงอายุ
10. ให๎ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหน๎าที่ ตรวจราชการ
ติดตาม ประเมินผลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
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4. ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12
วิสัยทัศน์ (Vision)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศทางการศึกษา ด้วย “ศาสตร์
พระราชา”

** เป็นเลิศ หมายถึง ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

พันธกิจ (Mission)
1. เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบ222 ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์
พระราชา”
2. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ ๒๑ และมีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
3. สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับบริการการศึกษา ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
ทุกกลุม่ เป้าหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ
การศึกษา
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เป้ำประสงค์(Goal)
1. ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา”
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ
3. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีความ เป็นเลิศ มีธรรมาภิ
บาล เป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ค่านิยมองค์กร (Values)
“ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นสาคัญ” (Students and Schools Come First : SSCF)

กลยุทธ์(Strategies)
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
3. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
5. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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จุดเน้น (Focus)
1. ด้านผู้เรียน
1.1 นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และมีความสุข
1.2 นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทางาน สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบน
พื้นฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตาม มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานตาแหน่ง
3. ด้านการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลได้
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
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นโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพภำยในโรงเรียนนำบอน
ปรัชญำ
“ CHILDREN ARE PRECIOUS THEY CAN LEARN AND DEVELOP ”
“ เด็ก คือ ทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่ายิ่ง ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ ” อุดมการณ์ของโรงเรียน
นาบอน ( เป้าหมายการพัฒนาคน )
“ นักเรียนที่เรียนดีและประพฤติดีอยู่แล้ว ควรส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น นักเรียนที่ขาดความรู้ประสบการณ์ ขาด
ทักษะ สร้างปัญหาให้ตนเองและสังคม ขาดความรับผิดชอบและรับเอาเยี่ยงอย่างที่ไม่ดี นี่คือภารกิจของเราที่
จะต้องร่วมมือกัน พัฒนาเขาเหล่านั้นไปไว้ในวิถีที่สังคมต้องการ ” โรงเรียนนาบอนจึงมุ่งมั่นสร้างคุณลักษณะในตัว
นักเรียนให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ คือ
1. การเรียนดี
2. กีฬาเด่น
3. ทางานเป็น
4. เน้นคุณธรรม
5. นาชุมชน
ปณิธำน
เรียนดี กีฬาเด่น ทางานเป็น เน้นคุณธรรม นาชุมชน
เอกลักษณ์
โรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย
อัตลักษณ์
วินัยดี มีสุนทรียภาพ
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนนาบอน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากล มีทักษะชีวิตและวิถีชีวิต
บนพื้นฐานของความเป็นไทย
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พันธกิจ (Mission)
1. เร่งรัดในการสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้สามารถให้บริการผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกประเภท อย่างเสมอภาค
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มีวิถีชีวิตบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย
3. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้ำประสงค์ (Objective)
1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ให้สามารถพัฒนาได้เต็ม
ศักยภาพ
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
และการดารงชีพ
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต มีวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บน
พื้นฐานของความเป็นไทย
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณ
5. ระดมสรรพกาลังในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
6. ใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารการจัดการ
กลยุทธ์ระดับองค์กร
กลยุทธ์ที่ 1

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 2

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่นเน้นการบูรณาการ
การเรียนรู้และการดารงชีวิต

กลยุทธ์ที่ 3

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 4

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลยุทธ์ที่ 5

สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ

กลยุทธ์แผนงำน
กลยุทธ์ที่ 1

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1.พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2.ส่งเสริมค่านิยมที่พึงประสงค์และจิตสานึกของความเป็นไทย
3.พัฒนาทักษะชีวิตตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.ส่งเสริมค่านิยมการต่อต้านด้านทุจริตคอรัปชั่น
5.ส่งเสริมต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข

กลยุทธ์ที่ 2

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่นเน้นการบูรณาการการเรียนรู้
และการดารงชีวิต
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ได้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล
2. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษา
3. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะด้านการคิด การสื่อสาร การเรียนรู้ การทางานและผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมความมุ่งมั่นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

กลยุทธ์ที่ 3

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูด้านจรรยาบรรณและวิชาชีพทั้งระบบโรงเรียน
2. เพิ่มอัตรากาลังให้เพียงพอกับงานในระบบ

กลยุทธ์ที่ 4

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1. พัฒนาทรัพยากร อาคารสถานที่ พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2. พัฒนาดูแลความปลอดภัยในชีวิต
3. สร้างโอกาสและพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
6. พัฒนาแผนงานโครงการประจาปี
7. พัฒนาระบบการบริหารงานสานักงานธุรการ
8. กากับติดตามการเงินและพัสดุ
9. พัฒนาระบบงานสารสนเทศและประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ที่ 5

สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ
1. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง
2. พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. สนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
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โครงกำรที่สอดคล้องกับมำตรฐำนของกำรประกันคุณภำพ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน
1.โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
2.โครงกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
3.โครงกำรแผนปฏิบัติกำร
4.โครงกำรระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
5.โครงกำรกำรดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียน
6.โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
7.โครงกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
8.โครงกำรกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
9.โครงกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง
10.โครงกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื่อต่อกำรเรียนรู้
11.โครงกำรกำรบริหำรชั้นเรียนเชิงบวก
12.โครงกำรกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ
13.โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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1.โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาการสอนเสริมนักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกม 24
ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสารกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
วันคริสต์มาส
การพัฒนาการคิดคานวณของนักเรียน ม.1,ม.4 โดยใช้กิจกรรมฝึกทักษะคิดเลขเร็ว ด้วย
โปรแกรมคิดเลขเร็ว GSP
โครงงานวิทยาศาสตร์
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการอ่านการเขียนการสื่อสารกลุ่มสาระ
ภาษาไทย
วันภาษาไทยแห่งชาติ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ค่ายศิลปะ
นาบอนบาติก
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ
ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนวิชาศิลปะดนตรีนาฏศิลป์
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการขับร้อง
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านนาฏศิลป์
ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศวันละคา
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
ค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์
ติง O-NET ม.3 , ม.6
ค่ายวิชาการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
ห้องเรียนเข้มข้น
เพื่อนช่วยเพื่อน

ผู้รับผิดชอบ
ครูสดศรี
ครูสดศรี
ครูอ้อย
ครูธมลวรรณ
ครูวาสนา
ครูวิลัยภรณ์
ครูวันชัย
ครูจุฑามาศ
ครูจุฑามาศ
ครูจิตตินันท์
ครูธนิต
ครูธนิต
ครูธนิต
ครูธนิต
ครูอัทธ์อากร
ครูพิมภ์ลภัส
ครูวราภรณ์
ครูทัศนีย์
ครูบุษยมาศ
ครูพันธุ์ทิพย์
ครูวันทยา
ครูวันทยา
ครูวันทยา
ครูประยูร
ครูประยูร
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กิจกรรม
ปรับปรุงงานโสตทัศนศึกษา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่การน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาสื่อการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญ
ส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาสังคมศึกษา
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ครูประยูร
ครูสักการะ
ครูวันทยา
ครูจุฑามาศ
ครูเบญจมาศ
ครูรจนีย์
ครูอาพร
ครูสุพัตรา
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โครงกำร
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ข้อ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ข้อ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น
เน้นการบูรณาการการเรียนรู้และการดารงชีวิต
ข้อ 1 คุณภาพผู้เรียน
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารวิชาการ
นายวันทยา ชานาญกิจ
16 พฤษภาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้เรียนที่มี
ความต้ อ งการดู แ ลเป็ น พิ เ ศษ ให้ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คม และสติ ปั ญ ญา
มี ศั ก ยภาพ มี ทั ก ษะความรู้ เ ป็ น คนดี มี วิ นั ย เรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง มี ค วามสามารถในการวางแผนชี วิ ต และ
การวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒ นาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนสามารถกากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้ อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึง
ความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุ
ปัญญาแต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ
ครู และบุ คลากรทางการศึกษา เป็นผู้ ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องตระหนักถึง
ความสาคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิ ญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการ
พั ฒ นาผู้ เ รี ย น เปลี่ ย นโ ฉมบทบาท “ครู ” ให้ เ ป็ น ครู ยุ ค ใหม่ โ ดยปรั บ บทบาทจาก “ครู ผู้ ส อน ”
เป็ น “Coach” หรื อ ผู้ อ านวยการการเรี ย นรู้ ท าหน้ า ที่ กระตุ้ น สร้ า งแรงบั น ดาลใจ แนะน าวิธี เ รี ย นรู้ แ ละวิ ธี
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จัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
โรงเรี ย นนาบอน ส านั ก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษามั ธ ยมศึ กษา เขต 12 จึง ได้ ดาเนินการพัฒ นาคุ ณภาพ
วิช าการของโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง ด้ว ยเหตุผ ลและความจาเป็นดังกล่าว โรงเรียนนาบอน จึงจัดทาโครงการ
ยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางวิช าการของผู้ เรี ย น ด้ว ยกระบวนการสร้างความรับผิ ดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
2.4 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
2.5 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 60 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
3.1.2 นักเรียนร้อยละ 85 ขึ้นไป มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3.1.3 นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
3.1.4 นักเรียนร้อยละ 60 ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
3.1.5 นักเรียนร้อยละ 50 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
3.1.6 นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป มีความรู้และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป
3.2.2 นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา อยู่ในระดับดีขึ้นไป
3.2.3 นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป
3.2.4 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร อยู่ในระดับดีขึ้นไป
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3.2.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับดีขึ้นไป
3.2.6 นักเรียนมีความรู้และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 นักเรียนร้อยละ 60 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป
4.2 นักเรียนร้อยละ 85 ขึ้นไป มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา อยู่ในระดับดีขึ้นไป
4.3 นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป
4.4 นักเรียนร้อยละ 60 ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร อยู่ในระดับดีขึ้นไป
4.5 นักเรียนร้อยละ 50 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับดีขึ้นไป
4.6 นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป มีความรู้และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1.
ความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสารและการคิดคานวณ
- ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสารกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย
- ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้
เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ
- ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสารกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- ส่งเสริมความสามารถในการคิด
คานวณ
2.
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
นายวันชัย มณีสม
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3.

4.

พัฒนาความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม
- นาบอนบาติก
- IS
- โครงงาน
- ชุมนุมจรวจขวดน้า
- เครื่องร่อนและเครื่องบินเล็ก
พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ลำดับที่
กิจกรรม
5
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8 กลุ่มสาระ
- ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
- ค่ายวิชาการกลุ่มสาระ
- งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ภาษาไทย
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
พลศึกษา
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- กิจกรรมค่ายศิลปะ

- นายธนิต ชูมาก
- นางจิตตินันท์ รัตนบุรี
- กลุ่มสาระฯ
- น.ส.บุษยมาศ
- นางทิตยา วรรณบวร
ศูนย์คอมพิวเตอร์

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
- กลุ่มบริหารวิชาการ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
- กลุ่มบริหารวิชาการ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
พลศึกษา
- กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
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- กิจกรรมภาษาต่างประเทศวันละคา
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

6.

- กิจกรรมห้องเรียนเข้มข้น
- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
- กิจกรรมติวโอเน็ต
ส่งเสริมความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ
- กิจกรรมนาบอนอาชีพ
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(เศรษฐกิจพอเพียง)

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
- นายวันชัย มณีสม
- นายประยูร มาสวัสดิ์
- กลุ่มบริหารวิชาการ
- น.ส.อาพันชนก วิวรรณ
- นายธนิต ชูมาก
- กลุ่มบริหารวิชาการ

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

1.

ความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสารและการคิด
คานวณ
- ส่งเสริมความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- ส่งเสริมความสามารถใน
การเรียนรู้เรื่องการอ่านตาม
แนวทางการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ

งบประมำณ
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

- กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย
- กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย
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2.

3.

ที่

4.

5

- ส่งเสริมความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
- ส่งเสริมความสามารถใน
การคิดคานวณ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
พัฒนาความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม
- นาบอนบาติก
- IS
- โครงงาน
- ชุมนุมจรวจขวดน้า
- เครื่องร่อนและเครื่องบินเล็ก

กิจกรรม

พัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน 8 กลุ่มสาระ

- กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

- กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์
นายวันชัย

30,000

- นายธนิต
- นางจิตตินันท์
- กลุ่มสาระฯ
- น.ส.บุษยมาศ
- นางทิตยา
วรรณบวร

35,000

งบประมำณ
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์คอมพิวเตอร์

- กลุ่มสาระฯ
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- ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
- ค่ายวิชาการกลุ่มสาระ
- งานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางภาษาไทย
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางพลศึกษา
- กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์
- กิจกรรมค่ายศิลปะ
- กิจกรรมภาษาต่างประเทศ
วันละคา
- กิจกรรมวันชาติแห่งชาติ
- กิจกรรมห้องเรียนเข้มข้น
- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
- กิจกรรมติวโอเน็ต

200,000
84,800
40,000

- กลุ่มบริหาร
วิชาการ
- กลุ่มสาระฯ
- กลุ่มบริหาร
วิชาการ
- กลุ่มฯ
วิทยาศาสตร์
- กลุ่มฯ ภาษาไทย
- กลุ่มฯ ศิลปะ
- กลุ่มสาระฯ
พลศึกษา
- กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระฯ
ศิลปะ
- กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย
- นายวันชัย
- นายประยูร
- กลุ่มบริหาร
วิชาการ
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ที่

กิจกรรม

- กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
6.

ส่งเสริมความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
- กิจกรรมนาบอนอาชีพ
- กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง)
รวมงบประมำณ

งบประมำณ
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน
40,000

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

- กลุ่มบริหาร
วิชาการ
- น.ส.อาพันชนก
- นายธนิต
- กลุ่มบริหาร
วิชาการ

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ ร้อยละ 60 ขึ้นไป
7.1.2 นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ร้อยละ 85 ขึ้นไป
7.1.3 นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 70 ขึ้นไป
7.1.4 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ร้อยละ 60 ขึ้นไป
7.1.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 50 ขึ้นไป
7.1.6 นักเรียนมีความรู้และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป
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7.2.2 นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา อยู่ในระดับดีขึ้นไป
7.2.3 นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป
7.2.4 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร อยู่ในระดับดีขึ้นไป
7.2.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับดีขึ้นไป
7.2.6 นักเรียนมีความรู้และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
8.1 นักเรียนร้อยละ 60 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน
ประเมินผลฯ แบบประเมินผลฯ
การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
8.2 นักเรียนร้อยละ 85 ขึ้นไป มีความสามารถในการวิเคราะห์
ประเมินผลฯ แบบประเมินผลฯ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา อยู่ในระดับดีขึ้นไป
8.3 นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป มีความสามารถในการสร้าง
สอบถามฯ
แบบสอบถามฯ
นวัตกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป
8.4 นักเรียนร้อยละ 60 ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ประเมินผลฯ แบบประเมินผลฯ
และการสื่อสาร อยู่ในระดับดีขึ้นไป
8.5 นักเรียนร้อยละ 50 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
สรุปผลฯ
แบบสรุปผลฯ
หลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับดีขึ้นไป
8.6 นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป มีความรู้และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
สอบถามฯ
แบบสอบถามผลฯ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

43
ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายวันทยา ชานาญกิจ)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ส่งเสริมและพัฒนำกำรสอนเสริมนักเรียนอ่ำนไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ต่อเนื่อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสดศรี แผ่นทอง
พฤษภาคม 2563-มีนาคม 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
จากการจัดการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนนาบอน พบว่า นักเรียนบางส่วนมีปัญหาเรื่องการอ่านไม่
คล่องเขียนไม่คล่อง เขียนคาภาษาไทยผิด การเรียงรูปประโยคไม่ถูกต้อง ทาให้ข้อความที่เขียนไม่สามารถสื่อ
ความหมายได้ การจะพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ
ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนนาบอนจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการสอนเสริม
นักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการอ่านไม่คล่อง
เขียนไม่ถูก ให้มีคุณภาพเท่าเทียมนักเรียนกลุ่มที่อ่านได้เขียนถูก และเพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ และพัฒนากลุ่มนักเรียนที่ยังมีปัญหาในการอ่านไม่คล่องและเขียนไม่ถูกสาหรับนักเรียนกลุ่มใหม่ที่จะ
รับเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนาบอนในปีการศึกษาต่อไป ให้สามารถอ่านและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จัก
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้จนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนในรายวิชาอื่น ๆ และ
นาไปใช้ในการศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ของนักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง
2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องให้สูงขึ้น
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องมีนิสัยรักการอ่าน
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3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ร้อยละ 70 มีพัฒนาการด้านการอ่านการเขียน
ภาษาไทยระดับ 3 ขึ้นไป
3.1.2 นักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ร้อยละ 70 มีนิสัยรักการอ่าน
3.1.3 นักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย
สูงขึ้น
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องมีพัฒนาการด้านการอ่านการเขียน
3.2.2 นักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น
3.2.3 นักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง มีนิสัยรักการอ่าน
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละของนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องมีพัฒนาการด้านการอ่านการเขียน
4.2 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนนาบอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น
4.3 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนนาบอนมีนิสัยรักการอ่าน
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับ
กิจกรรม
ที่
1
ขั้นเตรียมกำร
- ประชุมครูที่สอน และวางแผนการ
ทางาน
- เสนอขออนุมัติดาเนินการ
- เสนอขอจัดซื้อวัสดุ
2
ขั้นดำเนินกำร
- มอบหมายงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- ดาเนินการตามโครงการ จัดสอนเสริมตามตารางที่กาหนด

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
พฤษภาคม

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

มิถุนายน กลุ่มสาระการ
ธันวาคม 2563- เรียนรู้ภาษาไทย
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3

ขั้นประเมินผล
มกราคม - ทดสอบประเมินผลการอ่าน - การเขียน
มีนาคม 2564
- สรุปผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
- เก็บผลการประเมินเป็นข้อมูล วิเคราะห์ เพื่อประกอบการ
วางแผนครั้งต่อไป

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

พัฒนำผู้เรียน
1
2
3
4
5
6

คัดกรองผู้เรียน
จัดป้ายนิเทศ
จัดทาสื่อการเรียนรู้/ข้อสอบ
จัดกิจกรรมการสอนเสริม
วัดผลและประเมินผล
สรุปและรายงานผล
รวมงบประมำณ

พฤษภาคม
500
1,000

กลุ่มสาระการ
มิถุนายน-ธันวาคม2563 เรียนรู้
มิถุนายน-ธันวาคม2563 ภาษาไทย
มิถุนายน-ธันวาคม2563
มกราคม-มีนาคม 2564

มีนาคม 2564
1,500

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องมีพัฒนาการด้านการอ่านการเขียนร้อยละ70ขึ้นไป
7.1.2 นักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น ร้อยละ
70 เป็นต้นไป
7.1.3 นักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องมีนิสัยรักการอ่าน ร้อยละ 70ขึ้นไป
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 ร้อยละของนักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง มีพัฒนาการด้านการอ่านการเขียน
7.2.2 ร้อยละของนักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย
สูงขึ้น
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7.2.3 ร้อยละของนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง มีนิสัยรักการอ่าน
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
7.2.1 ร้อยละของนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องมีพัฒนาการ
ทดสอบ
แบทดสอบ
ด้านการอ่านการเขียน
7.2.2 ร้อยละของนักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง มีผลสัมฤทธิ์
ประเมิน
แบบประเมิน
ทางการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น
7.2.3 ร้อยละของนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง มีนิสัยรัก
การอ่าน

ทดสอบ

แบทดสอบ

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 โรงเรียนนาบอน

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(..นางสดศรี แผ่นทอง..)
ตาแหน่งครูชานา,
ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ต่อเนื่อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสดศรี แผ่นทอง
พฤษภาคม 2563- มีนาคม 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ กษา โดยมี น โยบายให้ ทุ ก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาที่มีระบบ เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่ความเป็น
พลเมืองที่สมบูรณ์ และสามารถดารงตนในสังคมอย่างปกติสุข ซึ่งการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) เป็น
ทักษะหนึ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิตสู่ความสาเร็จ การอ่านอย่างคล่องแคล่ว และ
เข้าใจความหมายจะนามา ซึ่งความรู้และส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ แยกแยะ และประยุกต์ใช้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อสารความรู้ ความคิดให้ผู้อื่นทราบและเข้าใจได้ ซึ่งเป็น
ทักษะที่สาคัญในศตวรรษที่ ๒๑
จากการที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้ดาเนินการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน
(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรี ยนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ในรอบที่ผ่านมา ผลการประเมิน พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีผลการประเมินระดับปรับปรุงและพอใช้
จานวนสูงกว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนวางเป้าหมายไว้ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนาบอน
จึ งได้ จั ดกิ จ กรรมส่ งเสริ มและพั ฒ นาความสามารถการรู้เรื่ องการอ่ าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิ น ผลนั ก เรี ย นนานาชาติ PISAขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และน าไปใช้ ใ นการพั ฒ นาการอ่ า นของนั ก เรี ย นให้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3 ให้สูงขึ้น
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 65 มีผลการประเมินความสามารถในการรู้เรื่อง
การอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน นานาชาติ PISA อยู่ในระดับดีขึ้นไป
3.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป
3.1.3 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ70 มีนิสัยรักการอ่าน
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy)
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน นานาชาติ PISA
3.2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป
3.2.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีนิสัยรักการอ่าน
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีผลการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน
(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน นานาชาติ PISA อยู่ในระดับดีขึ้นไป
4.2 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป
4.3 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีนิสัยรักการอ่าน
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5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับ
ที่
1

2

3

กิจกรรม
ขั้นเตรียมกำร
- ประชุมครูที่สอน และวางแผนการ
ทางาน
- เสนอขออนุมัติดาเนินการ
- เสนอขอจัดซื้อวัสดุ
ขั้นดำเนินกำร
- มอบหมายงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- ดาเนินการตามโครงการ จัดกิจกรรมการรู้เรื่องการอ่าน
(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ PISA
ขั้นประเมินผล
- ทดสอบประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน นานาชาติ PISA
- สรุปผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
- เก็บผลการประเมินเป็นข้อมูล วิเคราะห์ เพื่อประกอบการ
วางแผนครั้งต่อไป

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
พฤษภาคม

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

มิถุนายน กลุ่มสาระการ
ธันวาคม 2563- เรียนรู้ภาษาไทย

มกราคม มีนาคม 2564

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่
กิจกรรม
งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

พัฒนำผู้เรียน
1
2
3
4

คัดกรองผู้เรียน
ทาความเข้าใจ
จัดทาคู่มือและสื่อการเรียนรู้
จัดกิจกรรมการรู้เรื่องการ
อ่าน(Reading Literacy)
5 ประเมินผล

1,000
500

-

-

-

6 สรุปและรายงานผล
รวมงบประมำณ

1,500

พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน2563
มิถุนายน-ธันวาคม
2563
มกราคม-มีนาคม
2564
กุมภาพันธ์มีนาคม
2564

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย

-

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 …นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 65 มีผลการประเมินความสามารถในการรู้เรื่อง
การอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน นานาชาติ PISA อยู่ในระดับดีขึ้นไป
7.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป
7.1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ70 มีนิสัยรักการอ่าน
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy)
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน นานาชาติ PISA
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7.2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป
7.2.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีนิสัยรักการอ่าน
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
8.1 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีผลการประเมิน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
ความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง
การประเมินผลนักเรียน นานาชาติ PISA อยู่ในระดับดีขึ้นไป
8.2 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
ทดสอบ
แบบทดสอบ
เรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป
8.3 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีนิสัยรักการอ่าน

ประเมิน

แบบประเมิน

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 โรงเรียนนาบอน
ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(.....นางสดศรี แผ่นทอง...)
ตาแหน่ง...........................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะกิจกรรม
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนำทักษะทำงคณิตศำสตร์โดยใช้เกม 24
ข้อ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ข้อ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่นเน้น
การบูรณาการการเรียนรู้และการดารงชีวิต
ข้อ 1 คุณภาพผู้เรียน
กิจกรรมต่อเนื่อง
ฝ่ายวิชาการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวอ้อย นริทธิกุล
16 พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
จากหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กล่ าวว่า การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดกระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิดการ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เพือ่ ให้นักเรียนบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติในมาตราที่กล่าวมาแล้ว
วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีลักษณะเป็นนามธรรม จึงทาให้นักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
เกม 24 เป็นเกมที่ช่วยฝึกทักษะการบวก การลบ การคูณและการหาร โดยแทรกไปในการเล่นเกม ท่ามกลางความ
สนุ กสนาน เพลิ ดเพลิน ก่อให้ เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิช าคณิตศาสตร์และส่ งผลดี ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และ
สามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันในระดับต่าง ๆ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องจัดทาโครงการดังกล่าวขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดคานวณ
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
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3. เป้ำหมำยของกิจกรรม
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดคานวณ
3.1.2 นักเรียน ม.1-ม.3 จานวน 25 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
3.2.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดคานวณ
4.2 นักเรียน ม.1-ม.3 จานวน 25 คน
4.3 นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์
4.4 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
5. แผนกำรดำเนินงำน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ขั้นเตรียมการ (P)
1. รับสมัครนักเรียนกลุ่มสนใจ
5.2 ขั้นดาเนินการ (D)
1. ดาเนินการฝึกทักษะ
2. แบ่งกลุ่มให้นักเรียนได้ทาการแข่งขัน
3. ส่งตัวแทนไปแข่งขันระดับ สพม.เขต 12
5.3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (C)
1. สอบถามนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. สังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน
5.4 ขั้นรายงานผล (A)
1.สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
(When)

ผู้รับผิดชอบ
(Who)

พฤษภาคม มิถุนายน 2563
มิถุนายน –
กันยายน 2563
กุมภาพันธ์ 2563

มีนาคม 2563

นางสาวอ้อย นริทธิกลุ
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

1 ค่าวัสดุ -อุปกรณ์

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
-

-

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปีการศึกษา

ครูอ้อย

รวมงบประมำณ
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดคานวณ
3.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
7.2.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
8. กำรติดตำมผล/ประเมินผล
ที่
1.
2.
3.

ตัวชี้วัดความสาเร็จของแต่ละกิจกรรม
นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิด
คานวณ
นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

วิธีการประเมินผล
สอบถาม
สังเกต

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสอบถาม
-ดูจากการปฏิบัติจริง

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
ห้อง 315 โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ ……………………………….……ผู้เสนอกิจกรรม
( นางสาวอ้อย นริทธิกุล )
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ลงชื่อ …………….……….………………ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ …………….……….…………………ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำน
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียนและกำรสื่อสำรกลุ่มสำระ
ภำษำต่ำงประเทศ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกรจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่นเน้น
การบูรณาการ การเรียนรู้และการดารงชีวิต
มาตรฐานที่ 1
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางธมลวรรณ สุดใจ
1 มิถุนายน 2563 – 15 มีนาคม 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
จากการปฏิรูปการศึกษา ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาโดยสถานศึกษา
ได้จัดการเรียนการสอนในการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
เป็น รากฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นให้ สถานศึกษาจัดเนื้อหากิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและถนัดของผู้เรียนซึ่งผู้เรียนจะต้องมีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การทางานเป็นกลุ่ม
การบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการต่อการเผชิญสถานการณ์จริงตามบทบาทสมมติ การเรียนการสอน
ตามสถานการณ์แนวทางนี้จึงยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางให้ได้ลงมือปฏิบัติจริงและแสวงหาความรู้ควบคู่คุณธรรม
จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนั้น การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษก็ยังเป็นภาษาที่ต้องการการ
พัฒนากิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขี ยนแลการสื่อสาร
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อๆ ไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
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3. เป้ำหมำย
3.1 ด้ำนปริมำณ
3.1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ร้อยละ 65
3.1.2 นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ร้อยละ 65
3.1.3 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ร้อยละ 65
3.2 ด้ำนคุณภำพ
3.1.2 นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการสื่อสารทางภาษาและสามารถนามาใช้
ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 65
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละ 65ของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น
4.2 ร้อยละ 65 ของนักเรียนที่มีความสามารถในการเขียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น
4.3 ร้อยละ 65 ของนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสารวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
1
2
3
4

กิจกรรม
ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกับบุคลากร
เสนอขออนุมัติโครงการ
ดาเนินการ
ประเมินผลและสรุป

ระยะเวลำดำเนินกำร
มิถุนายน 2563
มิถุนายน 2563
ตลอดปีการศึกษา
กุมภาพันธ์ 2564

ผู้รับผิดชอบ
ครูธมลวรรณ
ครูธมลวรรณ
ครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
ครูธมลวรรณ
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

งบประมำณ
เงิน
อุดหนุน

1

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

3,000

2
3
4

ภาษากับวัฒนธรรม
One day one sentence
จ้างครูชาวต่างชาติ

2,000
2,000

รวม

กิจ
กรรม

เวลำที่
ดำเนินกำร
อื่นๆ

616,000

7,000

ผู้รับผิดชอบ

ครูกลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ
ครูธมลวรรณ
ครูทัศนีย์
ครูวาสนา

616,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ร้อยละ 65
7.1.2 นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ร้อยละ 65
7.1.3 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ร้อยละ 65
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน ทางภาษาและสามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างถูกต้อง ร้อยละ 65
7.2.2 นักเรียนได้พัฒนาทักษะ การเขียน ทางภาษาและสามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างถูกต้อง ร้อยละ 65
7.2.3 นักเรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษาและสามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างถูกต้อง ร้อยละ 65
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8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ65ของนักเรียนที่ได้พัฒนาทักษะการอ่าน
ได้อย่างถูกต้องและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น
2. ร้อยละ65ของนักเรียนที่ได้พัฒนาทักษะการเขียน
ได้อย่างถูกต้องและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น
-3.ร้อยละ65ของนักเรียนที่ได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้องและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น

วิธีกำรประเมิน
ทดสอบ

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ

ทดสอบ

แบบทดสอบ

สังเกต/ทดสอบ

แบบสังเกต/แบบทดสอบ

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 โรงเรียนนาบอน
ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางธมลวรรณ สุดใจ)
ครู ชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
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ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน

รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รำยกำร

จำนวน

เครื่องขยายเสียง
ไมโครโฟน
ตลับสายไฟ 10 เมตร
กาวลาเท็กซ์
กรรไกรขนาด 7 นิ้ว
กระดาษกาว 2 หน้า 3M
เทปใส
กระดาษชาร์ทสี
ปากกาเคมี
สีเมจิค
แฟลตไดร์

1 เครื่อง
1 ตัว
1ตลับ
6 กระป๋อง
6 อัน
6ม้วน
6 ม้วน
20 แผ่น
12 ด้าม
6 แพ็ค
6 อัน
รวม

หน่วยละ
(บำท)
2,000
600
500
50
70
190
50
15
20
70
200

จำนวนเงิน
2,000
600
500
300
420
1,140
300
300
240
420
1,200
7,000

หมำยเหตุ
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำน
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
วันคริสต์มำส
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่นเน้น
การบูรณาการ การเรียนรู้และการดารงชีวิต
มาตรฐานที่ 1
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสาววาสนา รัตนพันธ์
1 มิถุนายน 2563 – 15 มีนาคม 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 ระบุ ว่ า การจั ด การศึ ก ษาต้ อ งถื อ ว่ า ผู้ เ รี ย นทุ ก คน
มีความสามารถและจะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง คิดเป็น ทาเป็นแก้ปัญหาเป็น สถานศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ของ
เจ้าของภาษาควบคู่กันไป เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ความต้องการของผู้เรียน และสังคมปัจจุบัน โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
นักเรียนเป็นสาคัญ เน้นการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกส่งเสริม
การเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา ดังนั้นในวันที่ 25 ของทุกปีซึ่งเป็นวันคริสต์มาส และชาวคริสต์
ถือว่าเป็นวันสาคัญในฐานะวันประสูติของพระเยซูทุกประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์มักจะจัดเทศกาลเฉลิมฉลอง
อย่างยิ่งใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีความตระหนักและเห็นความสาคัญของวันดังกล่าว และ
เพื่อให้ นักเรีย นได้เกิดการเรียนรู้ถึงวั ฒนธรรมประเพณีสากล อีกทั้งเป็นการบูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ และ
ส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และจากผลแบบสรุปความพึงพอใจใน
กิจกรรมที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมนี้ โดยมีกา รจัด
ประกวดแข่งขันทางด้านภาษาที่หลากหลาย จัดนิทรรศการ กิจกรรมการแสดงต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพในฐานะพลเมืองและพลโลก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกันที่ดีและเน้นในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรม
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2. วัตถุประสงค์
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอย่าง
สร้างสรรค์
2.นักเรียนมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
3. นักเรียนนาเสนอผลงานทางด้านภาษาได้อย่างสร้างสรรค์
4. นักเรียนและครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์
3. เป้ำหมำย
3.1 ด้ำนปริมำณ
3.1.1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90
3.2 ด้ำนคุณภำพ
3.2.1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์
3.2.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
1
2
3
4

กิจกรรม
ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกับบุคลากร
เสนอขออนุมัติโครงการ
ดาเนินการ
ประเมินผลและสรุป

ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
ธันวาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2564

ผู้รับผิดชอบ
ครูวาสนา
ครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
ครูวาสนา
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

งบประมำณ
เงิน
อุดหนุน

1
2
3

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
อุปกรณ์ประดับตกแต่งเวที
ของขวัญ/ของรางวัล
รวม

กิจ
กรรม

เวลำที่
ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

อื่นๆ

2,000
2,000
1,000

ครูวาสนา
ครูวาสนา
ครูวาสนา

5,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์
7.2.2. นักเรียนร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ90 ของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน
คริสต์มาส
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน

วิธีกำรประเมิน
สอบถามความพึงพอใจ

เครื่องมือประเมิน
แบบสอบถามความพึงพอใจ

สอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจ
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ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางสาววาสนา รัตนพันธ์)
ครู ชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
ที่

รำยกำร

1. ของรางวัล (การแข่งขัน/ประกวด/
ตอบคาถาม)
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่
3. ค่าอาหารว่าง
รวม

จำนวน
20 ชิ้น

หน่วยละ จำนวนเงิน หมำยเหตุ
(บำท)
100
2,000
1,000
2,000
5,000
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
การพัฒนาทักษะการคิดคานวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โดยใช้กิจกรรมฝึกทักษะคิดเลขเร็ว ด้วยโปรแกรมคิดเลขเร็ว GSP
ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่นเน้นการบูรณาการ การเรียนรู้
และการดารงชีวิต
คุณภาพผู้เรียน
ต่อเนื่อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาววิลัยภรณ์ ชานาญกิจ
พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
ธรรมชาติของรายวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรมและยากสาหรับนักเรียนส่วนใหญ่ สาเหตุหลัก
เกิดจากนักเรียนมีเจตคติในทางลบต่อรายวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้เกิดจากตัวเนื้อหาวิช าและวิธีการสอนของครู
ซึ่งขาดเทคนิค และไม่ได้ใช้เครื่องมือสาหรับการพัฒนาการเรียนรู้ (เครื่องมือที่เน้นผลผลิตและเทคนิคกระบวนการ)
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ต่า ขาดทักษะการคิดคานวณ และ
ขาดความต่ อ เนื่ อ งในการเรี ย นรู้ เ นื้ อ หาที่ ส อดคล้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น จากการวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนนาบอน ในทุกปีการศึกษา พบว่า คุณภาพของผู้เรียน
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเรียนอ่อน และปานกลาง และนักเรียนขาดทักษะการคิดคานวณ ผู้วิจัยจึงได้นาปัญหานี้มาทา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคานวณของนักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ของโรงเรียนนาบอน ปีการศึกษา 2563 โดยใช้กิจกรรมฝึกทักษะคิดเลขเร็ว ด้วยโปรแกรม GSP
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดคานวณระดับดีขึ้นไป
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3.2 เชิงคุณภำพ
นักเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดคานวณของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยใช้กิจกรรมฝึกทักษะคิดเลขเร็ว ด้วยโปรแกรมคิดเลขเร็ว GSP
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการคิดคานวณระดับดีขึ้นไป
4.2 ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดคานวณของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยใช้กิจกรรมฝึกทักษะคิดเลขเร็ว ด้วยโปรแกรมคิดเลขเร็ว GSP
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1
ขั้นเตรียมกำร (P)
1.1 ประชุมวางแผนงาน
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบและ
จัดทาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล
2

3

ขั้นดำเนินกำร (D)
2.1 ชี้แจงกิจกรรม
2.2 ทดลองการฝึกทักษะการคิด
เลขเร็ว โดยสุ่มตัวเลขจากโปรแกรมคิด
เลขเร็ว GSP
2.3 ฝึกทักษะการคิดคานวณคิด
เลขเร็ว โดยใช้โปรแกรม GSP วันละ
3 ข้อ ก่อนเรียนเนื้อหา ใช้เวลาข้อละ
60 วินาที
ขั้นตรวจสอบ (C)
3.1 ตรวจคาตอบ
3.2 ตรวจสอบการพัฒนาด้านการคิด
คานวณของนักเรียนในแต่ละเดือน
3.3 มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มี
การพัฒนาด้านทักษะการคานวณ

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.63

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
- นางสาววิลัยภรณ์

พ.ค.63
พ.ค.63

- นางสาววิลัยภรณ์

มิ.ย..63 – ก.พ.64

มิ.ย.63 – ก.พ.64
มิ.ย.63 – ก.พ.64
มิ.ย.63 – ก.พ.64

- นางสาววิลัยภรณ์
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4

ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Acts)
สรุปและรายงานผล

มี.ค.64

- นางสาววิลัยภรณ์

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

1 ฝึกทักษะการคิดคานวณ
คิดเลขเร็ว โดยใช้
โปรแกรม GSP
2 ตรวจสอบการพัฒนาด้าน
การคิดคานวณของ
นักเรียนในแต่ละเดือน
3 มอบรางวัลให้กับนักเรียน
ที่มีการพัฒนาด้านทักษะ
การคานวณ
รวมงบประมำณ

เงินอุดหนุน

เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

-

-

มิ.ย..63 – ก.พ.64

น.ส.วิลัยภรณ์

-

-

มิ.ย..63 – ก.พ.64

น.ส.วิลัยภรณ์

-

-

มิ.ย..63 – ก.พ.64

น.ส.วิลัยภรณ์

-

-

-

-

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
นักเรียนมีความสามารถในการคิดคานวณ
7.2 เชิงคุณภำพ
นักเรียนสามารถนาทักษะในการคิดคานวณไปใช้ในการเรียนและในชีวิตประจาวัน
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8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
8.1 ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการคิดคานวณระดับดีขึ้น
ประเมิน
แบบประเมิน
ไป
พัฒนาการ
พัฒนาการด้าน
การคิดคานวณ
8.2 ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการพัฒนา
การสอบถาม
แบบสอบถาม
ทักษะการคิดคานวณของนักเรียน
9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางสาววิลัยภรณ์ ชานาญกิจ)
ตาแหน่ง ครู ชานาญการ

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
กิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์
สนองนโยบำย สพฐ.
ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สนองกลยุทธ์ สพม.12
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สถำนศึกษำ กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ
สนองมำตรฐำน ฯ
มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นายวันชัย มณีสม
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
18 พฤษภาคม 2563 – 26 กุมภาพันธ์ 2564
1. หลักกำรและเหตุผล
โครงงานมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่รู้จักคิดเป็นทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น
ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางานเป็นทีม และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และกระบวนการ
ทางานมาต่อยอดในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและนาความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีประสิทธิภาพโดยนักเรียนได้ปฏิบัติจริง
2. เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น
3. เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
นักเรียนโรงเรียนนาบอน จานวน 848 คน มีความสามารถในการสร้างชิ้นงาน
3.2 เชิงคุณภำพ
นักเรียนมีความรู้และทักษะในการรวบรวมความรู้ การทางานเป็นทีมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างชิ้นงาน
4.2 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้และทักษะในการรวบรวมความรู้ การทางานเป็นทีมและสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่
5. แผนกำรดำเนินงำน
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ลำดับ
กิจกรรม
ที่
1. ขั้นเตรียมการ (Plan)
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 ประชุมครูและนักเรียน เพื่อเตรียมการ
ซักซ้อมความเข้าใจ
2. ขั้นดาเนินการ (Do)
2.1 ดาเนินงานตามโครงการ
3.
4.

ขั้นตรวจสอบ (Check)
3.1 ติดตามประเมินผล
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (Acts)
4.1 เขียนสรุปรายงานการประเมิน
4.2 นาแบบประเมินมาปรับปรุงพัฒนาแก้ไข

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

18 พฤษภาคม 2563
25 พฤษภาคม 2563

นายวันชัย มณีสม
ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2 มิถุนายน 2563

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูกลุ่มสาระ
22 กุมภาพันธ์ 2564 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 กุมภาพันธ์ 2564
26 กุมภาพันธ์ 2564

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่
กิจกรรม
งบประมำณ
เวลำที่ดำเนินกำร
เงินอุดหนุน กิจกรรม
1.

ค่าวัสดุ อุปกรณ์การทาโครงงาน

33,000

2 มิ.ย. 2563
– 22 ก.พ. 2564

2.

ค่าเอกสารประกอบ
การทาโครงงาน

2,000

6 มิ.ย. 2562
– 21 ก.พ. 2563

รวมงบประมำณ

35,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความสามารถในการสร้างชิ้นงาน
7.2 เชิงคุณภำพ

นายวันชัย มณีสม
นายวันชัย มณีสม

ผู้รับผิดชอบ
ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
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7.2.1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความรู้และทักษะในการรวบรวมความรู้ การทางานเป็นทีม
และสร้างสรรค์สิ่งใหม่
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแต่ละกิจกรรม
วิธีกำรประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
1. สังเกต
1. แบบสังเกต
2. สอบถาม
2. แบบสอบถาม
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักเรียน
1. สังเกต
1. แบบสังเกต
ที่เข้าร่วมโครงการ
2. สอบถาม
2. แบบสอบถาม
9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 โรงเรียนนาบอน
ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอกิจกรรม
(นายวันชัย มณีสม)
ครูชานาญการ
ลงชื่อ........................................................... ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ ...........................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
ลำดับที่

1.

2.

รำยกำร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์การทา
โครงงาน
ค่าเอกสารประกอบ
การทาโครงงาน

รำคำต่อหน่วย

รวม

(บำท)

(บำท)

1

33,000

33,000

1

2,000

2,000

จำนวน

หมำยเหตุ
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ข้อ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ข้อ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น
เน้นการบูรณาการการเรียนรู้และการดารงชีวิต
ข้อ 1 คุณภาพผู้เรียน
ต่อเนื่อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564

สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
1. หลักกำรและเหตุผล
การจัดระเบียบการเรียนการสอนให้ประสบความสาเร็จมีหลายรูปแบบ และวิธีการหนึ่งที่สาคัญคือการจัด
บรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน ซึ่งเป็นการกระตุ้นหรือเร้าใจผู้เรียนให้มีความสนใจ ความพร้อมใน
บริบทต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ซึ่งต้องตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดจนการจัดให้มี
การดูแลรักษาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เสมอ จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมและ
จากผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยในระดับชั้น ม.1 – ม.6 ของโรงเรียนนาบอน พบว่านักเรียนส่วนหนึ่งมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและพอใช้และนักเรียนอีกจานวนหนึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ต่าจึงต้องปรับปรุง
จาเป็นต้องเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และมีทักษะภาษาไทยและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นด้วยการ
จัดซื้อหนังสือสาหรับจัดสอนเพิ่มเติมหรือจัดซื้อวัสดุสาหรับฝึกนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ และการสร้าง
ความตระหนักต่อบุคคลสาคัญของประเทศที่ได้สร้างชื่อเสียงคุณงามความดีให้กับชาติบ้านเมืองจนได้รับการยกย่อง
เชิดชูจากคนทั่วไป พระสุนทรโวหารเป็นบุคคลหนึ่งที่มีผลงานเป็นประจักษ์ จนได้รับการยกย่องจากคนไทยให้เป็น
บรมครูด้านกลอนและได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมหากวีเอกของโลก อนุชนรุ่นหลังจึงสมควร
ราลึกถึงท่าน โดยการแสดงออกในทางสร้างสรรค์และอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามสืบต่อไป โดยการใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษา
ประจาชาติไทยและมรดกไทยที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันรักษาไว้และเห็นความสาคัญตลอดจนช่วยกันใช้ภาษาไทย
ให้ถูกต้อง มีความภาคภูมิใจและช่วยอนุรักษ์มรดกไทยให้คงอยู่สืบไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้และมีทักษะภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้น
2.2 เพื่อให้นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยอยู่ในระดับสูงขึ้น
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกด้านทักษะภาษาไทยโยการเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน
2.4 เพื่อจัดบรรยากาศในห้องเรียนรู้ให้เหมาะสมและมีวัสดุอุปกรณ์สานักงานพร้อมใช้อยู่เสมอ
2.5 นักเรียนมีอุปกรณ์ในการฝึกทักษะสาหรับใช้ในการแข่งขัน
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น ร้อยละ 50
3.2 เชิงคุณภำพ
นักเรียนมีทักษะภาษาไทยอยู่ในระดับดี
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
4.2 นักเรียนมีทักษะภาษาไทย
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1.
ขั้นเตรียมกำร (P)
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.
ขั้นดำเนินกำร (D)
1. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอน
การดาเนินงานโครงการ / กิจกรรม
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
3. กิจรรมตามโครงการ
3.1 กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย
3.2 ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์
3.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน
การเขียน
3.4 กิจกรรมติว O-net

ระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ค. - มิ.ย. 63

ผู้รับผิดชอบ
นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์

มิ.ย. 63 - มี.ค. 64

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
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3.

4.

3.5 ค่ายวิชาการภาษาไทย
ขั้นติดตำมและประเมินผล (C)
1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ
2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทา
โครงการ
ขั้นปรับปรุงและพัฒนำ (A)
นาผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรม แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการ
ต่อไป

ก.ค. 63 - มี.ค. 64

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

มิ.ย. 63 - มี.ค. 64

นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

1. ติว o –net ม.3,ม.6
2. ฝึกอ่าน ฝึกเขียน
ตามชุดแบบฝึก
3. กิจกรรมค่ายภาษาไทย
รวมงบประมำณ

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
4,000
1,000

-

1,000
6,000

-

เวลำที่ดำเนินกำร

กุมภาพันธ์ 2564
มิถุนายน 2561มกราคม 2564
ธันวาคม 2563
-

ผู้รับผิดชอบ

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้น
7.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยอยู่ในระดับสูงขึ้น
7.2.3 นักเรียนแสดงออกด้านทักษะภาษาไทยโดยการเข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวด
7.2.4 บรรยากาศในการเรียนรู้เหมาะสมและมีวัสดุอุปกรณ์สานักงานพร้อมใช้อยู่เสมอ

78
7.2.5 นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมสาหรับการเข้าแข่งขันทักษะต่างๆ
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
ผลผลิต (outputs)
ครูและนักเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ผลลัพธ์ (outcome)
1. นักเรียนมีทักษะและความรู้ภาษาไทยระดับทีส่ ูงขึ้น
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยอยู่ในระดับ
สูงขึ้น
3. นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

วิธีกำรประเมิน
1. สังเกต
การเข้าร่วม
กิจกรรม
2. สารวจความ
พึงพอใจของครู
และนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือประเมิน
1. แบบสังเกต
การเข้าร่วม
กิจกรรม
2. แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
ครู/นักเรียน

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดกำรใช้เงิน
1. ประมำณกำรรำยจ่ำยซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ลำดับที่
1.

รำยกำร
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์

จำนวน
4 เครื่อง

รำคำต่อหน่วย
(บำท)
500

รวม

รวม
(บำท)
2,000

หมำยเหตุ

2,000

2. ประมำณกำรรำยจ่ำยค่ำยวิชำกำรภำษำไทย
ลำดับที่
1.

รำยกำร
นักเรียนเข้าร่วมค่ายวิชาการภาษาไทย
รวม

จำนวน
40 คน

รำคำต่อหน่วย
(บำท)
100

รวม
(บำท)
4,000
4,000

หมำยเหตุ
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
วันภำษำไทยแห่งชำติ
ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาผู้เรียน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์
1 มิถุนายน 2563 – 30 กรกฎาคม 2563

1. หลักกำรและเหตุผล
ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุค ประเทศไทยมี
ภาษาไทยเป็นของตนเองมานานกว่า ๗๐๐ ปี นับตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น
เมื่อปี พ.ศ.๑๘๒๖ และจารึ กประวัติศาสตร์สุ โ ขทัยบทแท่งศิล า หรือที่เราเรียกว่า "ศิล าจารึก" นับตั้งแต่อดีต
พระมหากษัตริย์ นักปราชญ์ ราชบัณฑิตของไทยก็ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนสืบทอด
ต่อกันมา
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทาให้ภาษาไทยที่เป็น
ภาษาประจาชาติได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีนี้ด้วย ภาษาไทยทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป
มีการนาสานวนภาษาต่างประเทศเข้ามาพูดปะปนไทยคาอังกฤษคา ปัญหาเหล่านี้หากไม่เร่งแก้ไข นับวันภาษาไทย
ก็จ ะเสี ย หามากยิ่ งขึ้น และที่ส าคั ญคนปั จ จุ บันนี้ยัง ไม่ทราบถึงที่มาที่ไปของวันภาษาไทยแห่ งชาติ ดั งนั้นทาง
ผู้รับผิดชอบโครงการจึงอยากให้นั กเรียนหันมาให้ความสาคัญกับวันภาษาไทยมายิ่งขึ้น มีความตระหนักในความ
เป็นไทย ตลอดจนมีจิตสานึกที่ดีในความเป็นไทยตราบนานเท่านาน
ตามที่ได้กล่ าวมาให้ ท ราบนั้ น ทาให้ ทราบว่ า วันภาษาไทยมีความส าคัญกับ คนไทยเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะนั ก เรี ย น ทั้งนี้ ผู้ รั บ ผิ ดชอบโครงการได้ ส อนรายวิช าภาษาไทยจึงอยากให้ นักเรีย น ทุกคนมีความ
ตระหนักในความเป็นไทย ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักและสนใจในภาษาไทยซึ่งเป็น ภาษาของชนชาติ
ไทย
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติ และความสาคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ
2. เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสาคัญ และคุณค่าของภาษาไทย มีความตระหนักและมีจิตสานึกที่ดีใน
ความเป็นไทยรู้จักรัก และภูมิใจในความเป็นไทย
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติ
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนเห็นความสาคัญของวันสาคัญของภาษาไทยแห่งชาติ
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับความสาคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ
4.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีโอกาสแสดงออกทางด้านภาษาได้อย่างถูกต้อง
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5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1
จัดทาโครงการและขออนุมัติ

ระยะเวลำดำเนินกำร
กรกฏาคม 2563

2

กาหนดแผนปฎิบัติการ

กรกฏาคม 2563

3

มอบหมายภารกิจสาหรับคณะทางาน

กรกฏาคม 2563

4

ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้

กรกฏาคม 2563

5

ประเมินผล และสรุปรายงานผล

กรกฏาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

1.

จัดป้ายนิเทศวันภาษาไทย
แห่งชาติ
พูดให้ความรู้เกี่ยวกับ
วันภาษาไทยแห่งชาติหน้าเสาธง
ประกวดจัดทาสมุดเล่มเล็ก
หัวข้อวรรณคดีที่ชื่นชอบของ
วรรณคดีไทย 1 เรื่อง
คัดลายมือ

1000

ประกวดการแต่งคาประพันธ์
ประเภทกาพย์ยานี 11
ประกวดอ่านออกเสียง
ร้อยแก้ว
รวมงบประมำณ

200

2

3.

4.
5.
6.

งบประมำณ
เงิน
เงินกิจกรรม
อุดหนุน พัฒนำผู้เรียน
-

200
500

200

มิถุนายน 2563 – 31
กรกฎาคม 2653
มิถุนายน 2563 – 31
กรกฎาคม 2653
มิถุนายน 2563 – 31
กรกฎาคม 2653
มิถุนายน 2563 – 31
กรกฎาคม 2653
มิถุนายน 2563 – 31
กรกฎาคม 2653
มิถุนายน 2563 – 31
กรกฎาคม 2653

400
2,500

เวลำที่ดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
ตลอดปีการศึกษา 2563 นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์

นางพัชราภรณ์ สุวัติกุล
นางทิพย์อุษา ชูพงษ์
นางสดศรี แผ่นทอง
นายวันทยา ชานาญกิจ
นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์

-

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องหวงแหนและรู้รักษ์ภาษาไทยมากขึ้น ร้อยละ 85
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
8.1 ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับทีมีและความสาคัญ การสารวจ
แบบประเมิน
ของวันภาษาไทยแห่งชาติ
8.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีโอกาสแสดงออกทางด้านภาษาได้ การสารวจ
แบบประเมิน
อย่างถูกต้อง
9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 ห้องสมุด โรงเรียนนาบอน

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
( นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์ )
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
ลาดับที่

1.

รายการ

กระดาษ 100 ปอนด์

จานวน

ราคาต่อหน่วย

รวม

(บาท)

(บาท)

1 แพ็ค

100

100

2 กล่อง

100

200

6 ใบ

25

150

ขนาด A 4
2.

ปากกาเคมี

3.

กระเป๋า

4.

แฟ้มใส่หนังสือ

10 แฟ้ม

30

300

5.

ปากกา

2 กล่อง

100

200

6.

สมุดโน้ต

6 เล่ม

50

300

7.

กล่องดินสอ

10 อัน

25

250

8.

ปากกาหมึกซึม

3 กล่อง

50

150

9

สีไม้ 24 สี

3 กล่อง

150

450

10

สีช๊อค 24 สี

3 กล่อง

150

450

รวม

2,500

หมายเหตุ
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะกิจกรรม
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของกลุ่มสำระคณิตศำสตร์
ข้อ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ข้อ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่นเน้น
การบูรณาการการเรียนรู้และการดารงชีวิต
ข้อ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางจิตตินันท์ รัตนบุรี
16 พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
จากหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กล่ าวว่า การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดกระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิดการ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติในมาตราที่กล่าวมาแล้ว
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
จ าเป็ น ที่ ผู้ เ รี ย นต้ องมีกิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย ตลอดจนวิ ช าคณิ ตศาสตร์ ในช่ ว งชั้น ที่ 3 และช่ ว งชั้น ที่ 4 เป็ น
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่นักเรียนจาเป็นจะต้องเรียนรู้เพื่อนาไปใช้ในระดับที่สูงขึ้นไป ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์จึงจาเป็นที่ผู้สอนจะต้องเตรียมการสอน โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียน ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องจัดทาโครงการดังกล่าวขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
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3. เป้ำหมำยของกิจกรรม
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 50 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร
3.2.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 นักเรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร
4.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
5. แผนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ขั้นเตรียมการ (P)
1. ประชุมครู
2. เขียนโครงการ
3. เสนอโครงการ
5.2 ขั้นดาเนินการ (D)
1. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
1.1 กิจกรรมสอนติวนักเรียนในคาบเรียน
1.2 จัดชั้นเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้
1.3 กิจกรรมสอนติว O-NET ม.3
1.4 กิจกรรมสอนติว O-NET ม.6
1.5 กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ
1.6 กิจกรรมเกม 24
1.7 กิจกรรมเกมซูโดกุ
1.8 กิจกรรมเกมเอแมท
1.9 กิจกรรมคิดเลขเร็ว
1.10 กิจกรรมสอนเสริมคณิตศาสตร์

ระยะเวลา
(When)

ผู้รับผิดชอบ
(Who)

มิถุนายน
2563

ครูในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์

มิถุนายน 2563 –
มีนาคม 2564

ครูในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
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5.3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (C)
1. สอบถามนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. สังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน
5.4 ขั้นรายงานผล (A)
1.สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงาน

กุมภาพันธ์
2564

ครูในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์

มีนาคม 2564

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

1 ค่าวัสดุ -อุปกรณ์
รวมงบประมำณ

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
25,000

-

เวลำที่ดำเนินกำร

ตลอดปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มสาระฯ

25,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร ร้อยละ 50 ขึ้นไป
7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร
7.2.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
8. กำรติดตำมผล/ประเมินผล
ที่
1.
2.

ตัวชี้วัดความสาเร็จของแต่ละกิจกรรม
นักเรียนร้อยละ 50 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนตามหลักสูตร
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

วิธีการประเมินผล
สรุปผล

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสรุป

สอบถาม/สังเกต

- แบบสอบถาม /ดูจากการปฏิบตั ิจริง
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9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ ……………………………….……ผู้เสนอกิจกรรม
( นางจิตตินันท์ รัตนบุรี )

ลงชื่อ …………….……….………………ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ …………….……….…………………ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย

ลาดับ

รายการ

จานวน

ที่

ราคาต่อ
หน่วย

รวม

หมายเหตุ

(บาท)

(บาท)
2.

หนังสือเสริม ม.1 – ม.6 และ

20 เล่ม

200

4.000 หมวด

หนังสือ O-NET
3.

กระดาษโปสเตอร์สีหนา

2 โหล

100

200

4.

กระดาษโปสเตอร์สีบาง

2 โหล

50

100

5.

กระดาษกาวสองหน้า (หนา)

5 ม้วน

280

1,400

6.

กระดาษกาวสองหน้า (บาง)

3 ม้วน

200

600

7.

กระดาษโปสเตอร์สีบาง

5 โหล

60

300

(สองหน้า)
8.

ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดกลาง คละสี

1โหล

250

250

9.

เทปติดสัน ขนาด 1 นิ้ว คละสี

10 ม้วน

60

600

10.

เทปติดสัน ขนาด 1 ซม.

6 ม้วน

50

300

(สีเงิน สีเหลือง สีน้าเงิน)

11.

การลาเทกซ์ ขนาดกลาง

1 ขวด

150

150

12.

กระดาษสติ๊กเกอร์

1 โหล

250

250
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13.

สติ๊กเกอร์เดินเส้นสะท้อนแสง

6 ม้วน

60

360

ขนาด 0.5 ซม.
14.

คัตเตอร์ขนาดกลาง

8 ตัว

50

400

15.

หมึกเติม printer

3 ขวด

110

330

16.

กระดาษการ์ดหอมสี

1 รีม

200

200

17.

กระดาษโปสเตอร์สีหนา

3 โหล

480

1,440

18.

เทปติดสัน ขนาด1.5 นิ้ว คละสี

12 ม้วน

30

360

19.

เทปเส้นสติกเกอร์ ขนาด1-2 ซม

6 ม้วน

20

120

20.

ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ่

3 แผ่น

250

750

21.

ฟิวเจอร์บอร์ด 18 x 25 นิ้ว

3 โหล

300

900

22.

อื่น ๆ

-

-

12,000

รวม

25,000
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ค่ำยศิลปะ
นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
สถำนศึกษำ ข้อที่ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
สนองมำตรฐำนฯ
ข้อ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นายธนิต ชูมาก
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
16 พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
1. หลักกำรและเหตุผล
นโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม ทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มี
ความสามารถในการวางแผนชีวิต สามารถดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียน
สามารถกากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ เป็นคนดี คนเก่ง
มีคุณภาพและต้องตระหนักถึงความสาคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง
วิชาศิลปะพื้นฐานเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของความคิดสร้างสรรค์จินตนาการและการแสดงออก
ทั้งงาน
ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎีจัดให้มีการเรียนการสอน
ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมตอนปลายเพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกทักษะ
การส่งเสริมความสามารถด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเสริมสร้างอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งให้พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น กลุ่มสาระศิลปะจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพี่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระศิลปะ
2.2 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ได้แสดงออกตามความถนัด
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2.3 เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ
2.4 เพี่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ การทางานเป็นทีม สร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ ได้
3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ การทางานเป็นทีม สร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ ได้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
3.2.2 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ การทางานเป็นทีม สร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ ได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป
4.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับ
กิจกรรม
ที่
1 ขั้นเตรียมกำร (Plan)
ประชุมวางแผน เพื่อวิเคราะห์โครงการ
2 ขั้นดำเนินกำร (Do)
ประสานงานในกลุ่มบริหารวิชาการและ
ดาเนินการตามแผน
3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check)
แบบติดตามประเมินผลโครงการ
4 ขั้นแก้ไชปรับปรุง (Acts)
1. เขียนสรุปรายงานการประเมิน
2. นาแบบประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
แก้ไข

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม 63

นายธนิต

31พฤษภาคม 63 -31 มีนาคม 64

นายธนิต

ธันวาคม 63 - มกราคม 64

นายธนิต

กุมภาพันธ์ 64 -มีนาคม 64

นายธนิต
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

1 ประชุมวางแผน เพื่อ
วิเคราะห์โครงการ
2 เข้าค่ายศิลปะและประเมิน
งานโครงการตามแผนปฎิบัติ
การประจาปี.
รวมงบประมำณ

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
-

-

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม 63
มกราคม – กุมภาพันธ์
64

นายธนิต

18,000

นายธนิต

18,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ การทางานเป็นทีม สร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆได้ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
7.1.2 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ การทางานเป็นทีม สร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆได้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
7.2.2 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
8.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้
สังเกต/
แบบสังเกต/
การทางานเป็นทีม สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป
สอบถาม
แบบสอบถาม
8.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ อยู่ในระดับดี
ทดสอบ
แบบทดสอบ
ขึ้นไป
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9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
รอผลการประชุมเตรียมการ

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอกิจกรรม
( นายธนิต ชูมาก)
ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมั ติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน

96
โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
นำบอนบำติก
นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
สถำนศึกษำ ข้อที่ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
สนองมำตรฐำนฯ
ข้อ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นายธนิต ชูมาก
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
16 พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
1. หลักกำรและเหตุผล
นโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มี
ความสามารถในการวางแผนชีวิต สามารถดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียน
สามารถกากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ เป็นคนดี คนเก่ง
มีคุณภาพและต้องตระหนักถึงความสาคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง
วิชาศิลปะพื้นฐานเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของความคิดสร้างสรรค์จินตนาการและการแสดงออก
ทั้งงาน
ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎีจัดให้มีการเรียนการสอน
ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมตอนปลายเพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกทักษะ
การส่งเสริมความสามารถด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเสริมสร้างอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งให้พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น กลุ่มสาระศิลปะจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพี่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระศิลปะและส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ
2.2 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ได้แสดงออกตามความถนัด
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2.3 เพี่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการสร้างชิ้นงานและการออกแบบผลิตภัณฑ์จาก
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และโครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ : นาบอนบาติกได้
3.1.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ การทางานเป็นทีม สร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ ได้
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนมีความสามารถในการสร้างชิ้นงานและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และโครงการ1โรงเรียน 1 อาชีพ : นาบอนบาติกได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป
3.2.2 นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ การทางานเป็นทีม สร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆได้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 นักเรียนร้อยละ 70 ความสามารถในการสร้างชิ้นงานและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้และโครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ : นาบอนบาติกได้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
4.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ การทางานเป็นทีม สร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับ
กิจกรรม
ที่
1 ขั้นเตรียมกำร (Plan)
ประชุมวางแผน เพื่อวิเคราะห์โครงการ
2 ขั้นดำเนินกำร (Do)
ประสานงานในกลุ่มบริหารวิชาการและ
ดาเนินการตามแผน
3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check)
แบบติดตามประเมินผลโครงการ
4 ขั้นแก้ไชปรับปรุง (Acts)
1. เขียนสรุปรายงานการประเมิน

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม 63

นายธนิต

31พฤษภาคม 63 -31 มีนาคม 64

นายธนิต

ธันวาคม 63 - มกราคม 64

นายธนิต

กุมภาพันธ์ 64 -มีนาคม 64

นายธนิต
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2. นาแบบประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
แก้ไข
6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

1 ประชุมวางแผน เพื่อ
วิเคราะห์โครงการ
2 ดาเนินการตามแผนงาน

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
-

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม 63
ตลอดปีการศึกษา

นายธนิต

40,000

นายธนิต
รวมงบประมำณ

-

40,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนมีความสามารถในการสร้างชิ้นงานและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และโครงการ1โรงเรียน 1 อาชีพ : นาบอนบาติกได้ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
7.1.2 นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ การทางานเป็นทีม สร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆได้ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนมีความสามารถในการสร้างชิ้นงานและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และโครงการ1โรงเรียน 1 อาชีพ : นาบอนบาติกได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป
7.2.2 นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ การทางานเป็นทีม สร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆได้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
8.1 นักเรียนร้อยละ 70 ความสามารถในการสร้างชิ้นงานและการ
สังเกต/
แบบสังเกต/
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และ
สอบถาม
แบบสอบถาม
โครงการ 1โรงเรียน 1 อาชีพ : นาบอนบาติกได้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
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8.2นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ การ
ทางานเป็นทีม สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป

แบบทดสอบ

แบบทดสอบ

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
รอผลการประชุมเตรียมการ

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอกิจกรรม
( นายธนิต ชูมาก)
ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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วัสดุอุปกรณ์กิจกรรมนำบอนบำติก
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ

จานวน
16 กระป๋อง
5 กระป๋อง
6 ถัง
20 ก.ก.
20 ก.ก.
6 ด้าม
80 หลา
50 หลา
2 กรอบ

สีบาติก
สีมัดย้อม
น้ายาโซเดียมซิลิเกต
เทียน
ขี้ผึ้ง
ชันติ้ง
ผ้าป่านมัสลิน
ผ้าเรยอง
กรอบภาพบาติก
รวม

ราคาต่อหน่วย
1,000
800
900
100
100
200
50
40
1,700

รวมราคา(บาท)
16,000
4,000
5,400
2,000
2,000
1,200
4,000
2,000
3,400
40,000
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงด้ำนศิลปะ
นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
สถำนศึกษำ ข้อที่ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
สนองมำตรฐำนฯ
ข้อ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นายธนิต ชูมาก
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
16 พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
1. หลักกำรและเหตุผล
นโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มี
ความสามารถในการวางแผนชีวิต สามารถดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียน
สามารถกากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดี คนเก่ง
มีคุณภาพและต้องตระหนักถึงความสาคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง
วิชาศิลปะพื้นฐานเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของความคิดสร้างสรรค์จินตนาการและการแสดงออก
ทั้งงาน
ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎีจัดให้มีการเรียนการสอน
ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมตอนปลายเพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกทักษะ
การส่งเสริมความสามารถด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเสริมสร้างอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งให้พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น กลุ่มสาระศิลปะจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพี่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระศิลปะและส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อกิจกรรม นาผลที่ได้จากฝึกปฏิบัติไปใช้ใน
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การแข่งขันอย่างเต็มศักยภาพ
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป
3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อกิจกรรม
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
3.2.2 นักเรียนนาความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีจากการฝึกปฏิบัติไปใช้ใน
การแข่งขันอย่างเต็มศักยภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์การเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
4.2 นักเรียนร้อยละ 80 นาความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีจากการฝึกปฏิบัติไปใช้ใน
การแข่งขันอย่างเต็มศักยภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับ
กิจกรรม
ที่
1 ขั้นเตรียมกำร (Plan)
ประชุมวางแผน เพื่อวิเคราะห์โครงการ
2 ขั้นดำเนินกำร (Do)
ประสานงานในกลุ่มบริหารวิชาการและ
ดาเนินการตามแผน
3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check)
แบบติดตามประเมินผลโครงการ
4 ขั้นแก้ไชปรับปรุง (Acts)
1. เขียนสรุปรายงานการประเมิน
2. นาแบบประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
แก้ไข

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม 63

นายธนิต

31พฤษภาคม 63 -31 มีนาคม 64

นายธนิต

ธันวาคม 63 - มกราคม 64

นายธนิต

กุมภาพันธ์ 64 -มีนาคม 64

นายธนิต
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

1 ประชุมวางแผน เพื่อ
วิเคราะห์โครงการ
2 ดาเนินการตามแผนงาน

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
10,000

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม 63
ตลอดปีการศึกษา

นายธนิต

-

นายธนิต
รวมงบประมำณ

10,000

-

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
7.1.2 นักเรียนนาความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีจากการฝึกปฏิบัติไปใช้ในการแข่งขัน
อย่างเต็มศักยภาพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
7.2.2 นักเรียนนาความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีจากการฝึกปฏิบัติไปใช้ในการแข่งขัน
อย่างเต็มศักยภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
8.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป
8.2 นักเรียนร้อยละ 80 นาความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีจาก
การฝึกปฏิบัติไปใช้ในการแข่งขันอย่างเต็มศักยภาพ

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
สังเกต/
สอบถาม

แบบสังเกต/
แบบสอบถาม
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9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
รอผลการประชุมเตรียมการ

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอกิจกรรม
( นายธนิต ชูมาก)
ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ปรับปรุงสื่อกำรเรียนกำรสอนวิชำศิลปะดนตรีนำฏศิลป์
นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
สถำนศึกษำ ข้อที่ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
สนองมำตรฐำนฯ
ข้อ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นายธนิต ชูมาก นายอัทธ์อากร อิศรางกูร ณ อยุธยาและนางพิมพ์ลภัส วานิช
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
16 พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
1. หลักกำรและเหตุผล
นโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มี
ความสามารถในการวางแผนชีวิต สามารถดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียน
สามารถกากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงความตระหนักถึงพหุปั ญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดี คนเก่ง
มีคุณภาพและต้องตระหนักถึงความสาคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงวิชาศิลปะพื้นฐานเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของความคิดสร้างสรรค์จินตนาการและ
การแสดงออก ทั้งงานทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎี
จัดให้มีการเรียนการสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมตอนปลายเพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ การ
ฝึกทักษะการส่งเสริมความสามารถด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเสริมสร้างอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งให้พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น กลุ่มสาระศิลปะจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพี่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศของกลุ่มสาระศิลปะ
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานที่ดีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
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3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป
3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะพื้นฐานที่ดีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนมีผลสัมทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
3.2.2 นักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานที่ดีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะอยู่ในระดับดีขึ้นไป
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์การเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
4.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะพื้นฐานที่ดีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะอยู่ในระดับดีขึ้นไป
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับ
กิจกรรม
ที่
1 ขั้นเตรียมกำร (Plan)
ประชุมวางแผน เพื่อวิเคราะห์โครงการ
2

3

4

ขั้นดำเนินกำร (Do)
ประสานงานในกลุ่มบริหารวิชาการและ
ดาเนินการตามแผน
ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check)
แบบติดตามประเมินผลโครงการ
ขั้นแก้ไชปรับปรุง (Acts)
1. เขียนสรุปรายงานการประเมิน
2. นาแบบประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
แก้ไข

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม 63

นายธนิต
นายอัทธ์อากรและ
นางพิมพ์ลภัส
นายธนิต
นายอัทธ์อากรและ
นางพิมพ์ลภัส
นายธนิต
นายอัทธ์อากรและ
นางพิมพ์ลภัส
นายธนิต
นายอัทธ์อากรและ
นางพิมพ์ลภัส

31พฤษภาคม 63 -31 มีนาคม 64

ธันวาคม 63 - มกราคม 64

กุมภาพันธ์ 64 -มีนาคม 64
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 ประชุมวางแผน เพื่อ
วิเคราะห์โครงการ
พฤษภาคม 63
นายธนิต
2 ดาเนินการตามแผนงาน
25,000
ตลอดปีการศึกษา
นายธนิต
รวมงบประมำณ
25,000
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
7.1.2 นักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานที่ดีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
7.2.2 นักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานที่ดีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
8.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป
8.2 นักเรียนร้อยละ 80 ความรู้ทักษะพื้นฐานที่ดีเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
รอผลการประชุมเตรียมการ

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
สังเกต/
สอบถาม

แบบสังเกต/
แบบสอบถาม
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ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอกิจกรรม
( นายธนิต ชูมาก)
ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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วัสดุอุปกรณ์กิจกรรมปรับปรุงสื่อกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ(ศิลปะดนตรีนำฏศิลป์)
ที่
รายการ
จานวน
ราคาต่อหน่วย
วัสดุอุปกรณ์วิชำศิลปะ
1
สีน้าวินเซอร์
13 หลอด
190
2
สีโปสเตอร์ตราซากุระ
2 โหล
45
3
สีพาสเทล 50 สี
3 กล่อง
395
4
กระดาษสามร้อยปอนด์
4 เล่ม
428
5
พู่กันสีน้า
3 ชุด
290
6
ดินสอ HB
3 โหล
240
7
ดินสอ 6B
3 โหล
240
8
ดินสอ EE
3 โหล
300
9
จานสี
5 อัน
60
10
ยางลบ
11 แท่ง
4
รวม
วัสดุอุปกรณ์วิชำดนตรี
วัสดุอุปกรณ์วิชำนำฏศิลป์
รวม

ราคา(บาท)
2,470
1,080
1,185
1,712
870
720
720
900
300
44
10,000
10,000
5,000
25,000
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนกำรขับร้อง
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ข้อที่ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
โครงการต่อเนื่อง
ฝ่ายวิชาการ
นายอัทธ์อากร อิศรางกูร ณ อยุธยา
ตลอดปีการศึกษา

1. หลักกำรและเหตุผล
ยุ ทธศาสตร์ ช าติด้ านการสร้างความสามารถในการแข่ง ขัน ให้ ค วามส าคั ญกับ ศักยภาพและ
คุณภาพของทรั พยากรมนุษย์ เป็นสาคัญ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการให้สอดคล้องกัน โดยจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนเชิงสมรรถนะ
รายบุคคล ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล
(Digital literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต สู่ ก ารเป็ น คนไทยที่ มี ทั ก ษะวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง เป็ น นั ก คิ ด เป็ น ผู้ ส ร้ า งนวั ต กรรม
เป็ น นวั ต กร เป็ น ผู้ ป ระกอบการ เป็ น เกษตรกรยุ ค ใหม่ แ ละอื่ น ๆ สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประเทศมี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมและมีความสามารถ
ในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้ มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ปั จ จุ บั น ทั ก ษะทางด้ า นดนตรี มี การแข่ งขั นอย่ างมากมาย ไม่ ว่า จะเป็ น การแข่ งขั น วงดนตรี การแข่ งขั นทาง
ด้านขับร้อง มีการแข่งขันในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ จึงจาเป็นต้องปลูกฝังให้นักเรียนได้เข้าใจดนตรี
ด้านการขับร้องประสานเสียง การขับร้องเดี่ยว และเรียนรู้อย่างแท้จริง เพื่อที่นักเรียนจะได้นาความรู้ไปใช้ใน
การแข่งขันและการดารงชีวิตประจาวัน และยังสามารถที่จะนาความรู้ที่ได้จากการฝึกซ้อมไปใช้ได้อย่างถูกต้องและ
เต็มศักยภาพ
2. วัตถุประสงค์
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2.1 เพี่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี)
2.2 เพี่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อกิจกรรม นาผลที่ได้จากการฝึกซ้อมไปใช้ใน
การแข่งขันอย่างเต็มศักยภาพ
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาศิลปะ (ดนตรี) ระดับ 3 ขึ้นไป
3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อกิจกรรม
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาศิลปะ (ดนตรี) อยู่ในระดับดีขึ้นไป
3.2.2 นักเรียนนาความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติจากการฝึกซ้อมไปใช้ในการแข่งขันอย่างเต็ม
ศักยภาพและได้รับรางวัลระดับเหรียญทองขึ้นไป
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาศิลปะ (ดนตรี) สูงขึ้น
4.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นาผลที่ได้จากการฝึกซ้อมไปใช้
ในการแข่งขันอย่างเต็มศักยภาพและได้รับรางวัลระดับเหรียญทองขึ้นไป
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1
ขั้นเตรียมกำร (Plan)
1. ประชุมวางแผน เพื่อวิเคราะห์
โครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2
ขั้นดำเนินกำร (Do)
1. ดาเนินการ
3
ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check)
แบบติดตามประเมินผลโครงการ
4
ขั้นแก้ไชปรับปรุง (Acts)
1. เขียนสรุปรายงานการประเมิน
2. นาแบบประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
แก้ไข

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม 63

นายอัทธ์อากร
นางพิมภ์ลภัส

มกราคม 64

นายอัทธ์อากร
นางพิมภ์ลภัส
นายอัทธ์อากร
นางพิมภ์ลภัส

กุมภาพันธ์ 64
ถึงมีนาคม 64

นายอัทธ์อากร
นางพิมภ์ลภัส

ตลอดปีการศึกษา
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

1
2
3
4
5

กิจกรรม

คัดเลือกนักเรียน
เข้าค่ายฝึกซ้อม
ทาการแสดง
เข้าร่วมการแข่งขัน
สรุปผลประเมินผล
รวมงบประมำณ

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
5,000
-

30,000
-

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม 63
มิถุนายน–สิงหาคม 63
ตลอดปีการศึกษา
สิงหาคม 63-มกราคม64
กุมภาพันธ์ – มีนาคม64

นายอัทธ์อากร
นายอัทธ์อากร
นายอัทธ์อากร
นายอัทธ์อากร
นายอัทธ์อากร

35,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาศิลปะ (ดนตรี) ระดับ 3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป
7.1.2 นักเรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ต่อกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
7.2.2 นักเรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป นาผลที่ได้
จากการฝึกซ้อมไปใช้ในการแข่งขันอย่างเต็มศักยภาพและได้รับรางวัลระดับเหรียญทองขึ้นไป
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
8.1 นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาศิลปะ
(ดนตรี) อยู่ในระดับดีขึ้นไป
8.2 นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อ
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป นาผลที่ได้จากการฝึกซ้อมไปใช้ในการ
แข่งขันอย่างเต็มศักยภาพและได้รับรางวัลระดับเหรียญทองขึ้นไป
9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
ทดสอบ
สังเกต
สอบถาม

แบบทดสอบ
แบบสังเกต
แบบสอบถาม
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ห้องดนตรี โรงเรียนนาบอน
ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นายอัทธ์อากร อิศรางกูร ณ อยุธยา)
ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนนำฏศิลป์
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ข้อที่ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
โครงการต่อเนื่อง
ฝ่ายวิชาการ
นางพิมภ์ลภัส วานิช
ตลอดปีการศึกษา

1. หลักกำรและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ ช าติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ ความส าคัญกับศักยภาพและ
คุณภาพของทรัพยากรมนุ ษย์เป็น สาคัญ ดังนั้น การพัฒ นาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน ให้ มีความเป็นเลิ ศ
ทางวิชาการจึงมีความจาเป็น อย่างยิ่ งที่จ ะต้องดาเนินการให้สอดคล้องกัน โดยจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิง
สมรรถนะรายบุ คคล ตามความสนใจและความถนัด อย่างเต็ม ศักยภาพ มีความเป็ นเลิ ศทางด้านวิช าการ
มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสั ย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด
เป็ น ผู้ ส ร้ า งนวั ต กรรม เป็ น นวั ต กร เป็ น ผู้ ป ระกอบการ เป็ น เกษตรกรยุ ค ใหม่ และอื่ น ๆ สอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของประเทศมีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรมและมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)มีการฝึกทักษะควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฏีมีการสาธิต
และเผยแพร่ผลงานอย่างสม่าเสมอ จึงจาเป็นต้องมีฝึกทักษะนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าแข่งขันในระดับ
ต่าง ๆ ได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ของโรงเรียน
นาบอนให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป
2. วัตถุประสงค์
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2.1 เพี่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระศิลปะ (นาฏศิลป์)
2.2 เพี่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อกิจกรรม
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) ระดับ 3 ขึ้นไป
3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อกิจกรรม
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนนาความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้
3.2.2 นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) สูงขึ้น
4.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1
ขั้นเตรียมกำร (Plan)
1. ประชุมวางแผน เพื่อวิเคราะห์
โครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2
ขั้นดำเนินกำร (Do)
1. ดาเนินการ
3
ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check)
แบบติดตามประเมินผลโครงการ
4
ขั้นแก้ไชปรับปรุง (Acts)
1. เขียนสรุปรายงานการประเมิน
2. นาแบบประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
แก้ไข

ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 63
ตลอดปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางพิมภ์ลภัส
นางพิมภ์ลภัส

มกราคม 64

นางพิมภ์ลภัส

กุมภาพันธ์ 64
ถึงมีนาคม 64

นางพิมภ์ลภัส
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

1
2
3
4
5

กิจกรรม

คัดเลือกนักเรียน
ฝึกซ้อมนักเรียน
ทาการแสดง
เข้าร่วมการแข่งขัน
สรุปผลประเมินผล
รวมงบประมำณ

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน

5,000
5,000

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม 63
มิถุนายน –สิงหาคม 63
ตลอดปีการศึกษา
สิงหาคม 63-มกราคม 64
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 64

นางพิมภ์ลภัส
นางพิมภ์ลภัส
นางพิมภ์ลภัส
นางพิมภ์ลภัส
นางพิมภ์ลภัส

10,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) ระดับ 3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป
7.1.2 นักเรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ต่อกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
7.2.2 นักเรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป นาผลที่ได้
จากการฝึกซ้อมไปใช้ในการแข่งขันอย่างเต็มศักยภาพและได้รับรางวัลระดับเหรียญทองขึ้นไป
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
8.1 นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาศิลปะ
(ดนตรี) อยู่ในระดับดีขึ้นไป
8.2 นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อ
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป นาผลที่ได้จากการฝึกซ้อมไปใช้ในการ
แข่งขันอย่างเต็มศักยภาพและได้รับรางวัลระดับเหรียญทองขึ้นไป

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
ทดสอบ
สังเกต
สอบถาม

แบบทดสอบ
แบบสังเกต
แบบสอบถาม
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9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
ห้องนาฏศิลป์ โรงเรียนนาบอน

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางพิมภ์ลภัส วานิช)
ตาแหน่ง ครู ชานาญการ

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำน
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 1
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางวราภรณ์ เขียวมา
1 มิถุนายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
จากการปฏิรูปการศึกษา ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาโดยสถานศึกษา
ได้จัดการเรียนการสอนในการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
เป็น รากฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นให้ สถานศึ กษาจัดเนื้อหากิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและถนัดของผู้เรียนซึ่งผู้เรียนจะต้องมีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การทางานเป็นกลุ่ม
การบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการต่อการเผชิญสถานการณ์จริงตามบทบาทสมมติ การเรียนการสอน
ตามสถานการณ์แนวทางนี้จึงยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางให้ได้ลงมือปฏิบัติจริงและแสวงหาความรู้ควบคู่คุณธรรม
จากหลั กการและเหตุ ผ ลที่ก ล่ าวมาข้า งต้น นั้น การเรีย นรู้ วิช าภาษาอังกฤษก็ยั งเป็ นภาษาที่ต้ องการ
การพัฒนากิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องต่อการปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อๆ ไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น
2.2 เพื่อให้นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 มีผลการสอบ O - net ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 มีผลการสอบ O - net ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ
2.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ
2.5 เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทาและใช้สื่อนวัตกรรมที่มีความทันสมัยและมีคุณภาพ

119
3. เป้ำหมำย
3.1 ด้ำนปริมำณ
3.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70
3.2 ด้ำนคุณภำพ
3.1.2 นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาและสามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างถูกต้องร้อยละ 70

4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น
4.2 ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ
4.3 ร้อยละ 80 ของครูมีการจัดทาและใช้สื่อนวัตกรรมที่มีความทันสมัยและมีคุณภาพ
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
1
2
3
4

กิจกรรม
ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกับบุคลากร
เสนอขออนุมัติโครงการ
ดาเนินการ
ประเมินผลและสรุป

ระยะเวลำดำเนินกำร
มิถุนายน 2563
มิถุนายน 2563
ตลอดปีการศึกษา
กุมภาพันธ์ 2564

ผู้รับผิดชอบ
นางวราภรณ์ เขียวมา
นางวราภรณ์ เขียวมา
ครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
นางวราภรณ์ เขียวมา
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

งบประมำณ
เงิน
อุดหนุน

1
2
3
4
5
รวม

กิจ
กรรม

เวลำที่
ดำเนินกำร
อื่นๆ

Mou กลุ่มสาระ
ติว O-Net ม.3, ม.6
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ค่ายภาษาต่างประเทศ
ค่าวัสดุ

2,000
3,000
120,000
3,000
8,000

ผู้รับผิดชอบ

ครูกลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ
ครูวราภรณ์
ครูทัศนีย์
ครูวราภรณ์

125,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับ 2.5 ขึ้นไปร้อยละ 70
7.1.2 นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 มีผลการสอบ O - net ของ สพม. ร้อยละ 70
7.1.3 นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 มีผลการสอบ O - net ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ ร้อยละ 60
7.1.4 นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษจากการแข่งขันในระดับเขตได้รับรางวัล
ร้อยละ 70
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 ครูจัดทาและใช้สื่อนวัตกรรมที่มีทันสมัยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น
2. ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีความเป็นเลิศด้าน
ภาษาอังกฤษ
3. ร้อยละ 80 ของครูมีการจัดทาและใช้สื่อนวัตกรรม
ที่มีความทันสมัยและมีคุณภาพ

วิธีกำรประเมิน
ทดสอบ

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ

ทดสอบ

แบบทดสอบ

สังเกต

แบบสังเกต

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน
ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางวราภรณ์ เขียวมา)
ครู ชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
ที่

รำยกำร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กระดาษกาว 2 หน้า(บาง)
กระดาษกาว 2 หน้า (หนา)
กระดาษการ์ด แข็ง
กระดาษ Photo
แลคซีน2 นิ้ว
แลคซีน1 ½ นิ้ว
กระดาษโปสเตอร์แข็ง
กระดาษโปสเตอร์อ่อน
เทปเส้น PVC
เทปใส
ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10
ลวดเสียบ
หมึก Printer
ตลับสายไฟ ยาว 10 เมตร
ที่เย็บกระดาษเบอร์ 10

จำนวน
4 ม้วน
4ม้วน
2ห่อ
2ห่อ
4 ม้วน
4ม้วน
20 แผ่น
20 แผ่น
10ม้วน
4ม้วน
10 กล่อง
10 กล่อง
2ชุด
4 ขุด
8 อัน
รวม

หน่วยละ
(บำท)
60
190
180
220
90
70
8
5
120
20
5
8
1,090
2500
90

จำนวนเงิน
240
760
360
440
360
280
160
100
1,200
80
50
80
2,180
1,000
630
7,920

หมำยเหตุ
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำน
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ภำษำต่ำงประเทศวันละคำ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางทัศนีย์ รัตนพันธ์
1 มิถุนายน 2563 – 15 มีนาคม 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
การจัดการศึกษาถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถสูงสุดและต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความถนัด
ความสนใจของผู้เรียน ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์เรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทาเป็นแก้ปัญหาเป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลายนอกจากนั้นภาษาอังกฤษยังเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างพื้นฐานความ
เป็นมนุษย์ และสร้างศักยภาพในการคิดการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการทางานอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจน
เน้น การเชื่อมโยงความเป็ น ไทยกับสากลโลกเพื่อให้ ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้โดยให้นักเรียนได้ทากิจกรรมตามความถนัดและแสดงออกถึงความสามารถของแต่ละบุคคล
ในการเสนอภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) วันละคา เพื่อสามารถนาความรู้ไปใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและการกล้าแสดงออกของนักเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
3. เป้ำหมำย
3.1 ด้ำนปริมำณ

124
3.1.1.นักเรียนร้อยละ 90 ใช้ภาษาต่างประเทศในการรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
3.2 ด้ำนคุณภำพ
3.2.1นักเรียนร้อยละ 90 ได้ฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาวันและได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
3.2.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 นักเรียนร้อยละ 90 ได้ฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาวันและได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
1
2
3
4

กิจกรรม
ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกับบุคลากร
เสนอขออนุมัติโครงการ
ดาเนินการ
ประเมินผลและสรุป

ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
ตลอดปีการศึกษา
กุมภาพันธ์ 2564

ผู้รับผิดชอบ
ครูทัศนีย์
ครูทัศนีย์
ครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
ครูทัศนีย์

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

งบประมำณ
เงิน
อุดหนุน

1
2

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ชุดตัวอักษร
รวม

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ

3,000
2,000
5,000

กิจ
กรรม

เวลำที่
ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

อื่นๆ
ครูทัศนีย์
ครูทัศนีย์
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7.1.1นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์
7.2.2. นักเรียนร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ90 ของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ภาษาต่างประเทศวันละคา
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น

วิธีกำรประเมิน
สอบถามความพึงพอใจ

เครื่องมือประเมิน
แบบสอบถามความพึงพอใจ

สอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 โรงเรียนนาบอน
ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางทัศนีย์ รัตนพันธ์)
ครู ชานาญการ

ลงชื่อ..........................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิทยำศำสตร์ด้ำนกิจกรรมวิทยำศำสตร์
ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่นเน้น
การบูรณาการ การเรียนรู้และการดารงชีวิต
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ต่อเนื่อง
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นางสาวบุษยมาศ เพชรแก้ว
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจากในปัจจุบันพบว่าหลายๆหน่วยงานได้จัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยจัดกิจกรรมให้
หลากหลายตรงกับความชอบและความถนัดของนักเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาให้นักเรียนได้มีทักษะทางวิทยาศาสตร์
และมีผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย นสู งขึ้น จรวดขวดน้า เครื่องบินบังคับด้ว ยวิทยุ science show และเครื่องบิน
พลังยางล้วนเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการกระตุ้น เสริมสร้าง พัฒนากระบวนการเรี ยนทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็น
ระบบส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ซึ่งเป็นการพัฒนาวิธีการและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียนในชุมนุมนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับจังหวัด ระดับ
เขตพื้ น ที่ และในระดั บ ประเทศ กลุ่ ม สาระวิท ยาศาสตร์เ ห็ น ว่า กิจ กรรมดัง กล่ าวเป็ นกิ จกรรมที่ น่า สนใจและ
เป็นกิจกรรมที่สมควรส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นส่ว นหนึ่งของการจัด
การศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถพิเศษที่มีอยู่ ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงได้จัด
โครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
และส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
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2.3 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ สามารถน าความรู้ ไ ปใช้ ใ น
การแก้ปัญหาการแข่งขัน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา
2.4 เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
2.5 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
2.6 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นที่ เ ข้ า แข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ท ยาศาสตร์ มี ทั ก ษะการคิ ด การประดิ ษ ฐ์ และประสบ
ความสาเร็จในการแข่งขันได้รับรางวัล

3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไปที่เข้าร่วมโครงการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตร
3.1.2 นักเรียนร้อยละ 70 ที่เข้าร่วมโครงการ มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ การทางาน
เป็นทีม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร
3.2.2 นักเรียนไม่น้อยกว่า 70% ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้/ทักษะทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
3.2.3 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับรางวัลอย่างน้อย 1 รางวัล
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 นักเรียนร้อยละ 70 ที่เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร
4.2 นักเรียนร้อยละ 70 ที่เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ การทางานเป็นทีม
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้
4.3 นักเรียนเข้าร่วมโครงการมีความรู้/ทักษะทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
4.4 นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขัน
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1
ขั้นเตรียมงาน
- ประชุมวางแผน
- สารวจวัสดุ ราคา และจานวนที่ใช้

ระยะเวลำดำเนินกำร
12-14 พ.ค.63
14-16 พ.ค.63

ผู้รับผิดชอบ
ครูทิตยา,ครูเกศกนก,
ครูบุษยมาศ,
ครูปัญภรณ์,ครูพันธุ์ทิพย์
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2

3

4

ขั้นดาเนินการ
1. รับสมัครนักเรียน
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
4. ฝึกซ้อมการทาจรวดขวดน้า เครื่องบิน
พลังยาง เครื่องบินบังคับด้วยวิทยุ และ
science show
5. จัดการแข่งขันในโรงเรียนและในเขต
อ.นาบอน
6.รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันวันมัธยมและระดับประเทศ
7.ศึกษาดูงานและร่วมเข้าค่ายฝึกซ้อม
ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ
8. ดาเนินการฝึกซ้อมต่อเนื่อง
9. เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ในแต่ละรอบตามที่ อพวช.
จัดการแข่งขันและหน่วยงานต่างๆจัดขึ้น
10. พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตาม
สนามอื่นๆที่มีการจัดการแข่งขัน
ขั้นตรวจสอบ
1. จากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
และผลการแข่งขัน
ขั้นรายงาน
รายงานผลการการทากิจกรรม

18 พ.ค.63-22 พ.ค.63
14 พ.ค.63-31 มี.ค.64
มิ.ย.62 - ก.ค.63
20 -22 มิ.ย.63

20 มิ.ย.63-20 ก.พ.64
14 พ.ค.63- 31 ก.ค.63

ครูทิตยา,ครูเกศกนก,
ครูบุษยมาศ,
ครูปัญภรณ์,ครูพันธุ์ทิพย์

20 มิ.ย.63-20 ก.พ.64
14 พ.ค.63-31 มี.ค.64
14 พ.ค.63-31 มี.ค.64

14 พ.ค.63-31 มี.ค.64

15 มิ.ย.64 -25 ก.พ.64

1-31 มี.ค. 64

ครูทิตยา,ครูเกศกนก,
ครูบุษยมาศ,
ครูปัญภรณ์,ครูพันธุ์ทิพย์
ครูทิตยา,ครูเกศกนก,
ครูบุษยมาศ,
ครูปัญภรณ์,ครูพันธุ์ทิพย์

หมำยเหตุ ระยะเวลาดาเนินการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของโรงเรียน และตามตารางการแข่งขันของ
อพวช.
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน

1 จรวดขวดน้า

10,000

2 เครื่องบินบังคับวิทยุ

10,000

3 เครื่องบินพลังยาง

3,000

4 science show

5,000

รวมงบประมำณ

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

14 พ.ค.63-31 มี.ค.64 ครูบุษยมาศ
,ครูปัญภรณ์
14 พ.ค.63-31 มี.ค.64 ครูบุษยมาศ
,ครูทิตยา
14 พ.ค.63-31 มี.ค.64 ครูบุษยมาศ
,ครูทิตยา
14 พ.ค.63-31 มี.ค.64 ครูเกศกนก
,ครูพันธุ์ทิพย์

28,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร ร้อยละ
70 ขึ้นไป
7.1.2 นักเรียนร้อยละ 70 ที่เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ การทางาน
เป็นทีม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร ระดับ
3 ขึ้นไป
7.2.2 นักเรียนไม่น้อยกว่า 70% ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้/ทักษะทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
7.2.3 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับรางวัลอย่างน้อย 1 รางวัล
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8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
1. นักเรียนร้อยละ 70 ที่เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร
2. นักเรียนร้อยละ 70 ที่เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ การทางานเป็นทีม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้
3. นักเรียนไม่น้อยกว่า 70% ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้/ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น
4. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับรางวัลอย่างน้อย 1 รางวัล

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
สังเกตการทา
กิจกรรมของ
นักเรียน
สังเกตการทา
กิจกรรมของ
นักเรียน
สังเกตการทา
กิจกรรมของ
นักเรียน

แบบประเมิน

แบบประเมิน

แบบประเมิน

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน
ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางสาวบุษยมาศ เพชรแก้ว)
ตาแหน่ง
ครูผู้ชว่ ย

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รำยกำร

จำนวน
10 โหล
10 แผ่น
1 โหล
1 โหล
10 หลอด
1 ตัว
1 โหล

หน่วยละ
300
50
500
500
100
1,000

จำนวนเงิน
3,000
500
500
500
1000
1,000
500

กาวร้อน
แผ่นอะคริลิก
กรรไกร
คัตเตอร์
กาวซิลิโคน
ปั๊มลม
เทปกาว

11

ป้ายไวนิล

1,000

12

ค่าวัสดุอื่นๆ

1,000

13

วัสดุทาเครื่ องบินบังคับวิทยุ

10,000

14

วัสดุทา science show

9,000

รวม

28,000

หมำยเหตุ
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โครงกำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
กิจกรรม
ค่ำยวิชำกำรวิทยำศำสตร์
สนองนโยบำย สพฐ นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีดความสามารถใน
การ
แข่งขัน
สถำนศึกษำข้อ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่นเน้นการบูรณาการ
การเรียนรู้และการดารงชีวิต
สนองมำตรฐำนฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ลักษณะโครงกำร
วิชาการ
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวพันธุ์ทิพย์ สังวังเลาว์
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564
1. หลักกำรและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2542 มุ่งเสริมสร้างให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ สามารถคิดเป็น ทาเป็น และ
แก้ ปั ญ หาเป็ น ปั จ จุ บั น โลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ในทุ ก ๆ ด้ า น ฉะนั้ น โรงเรี ย นจึ ง ได้ จั ด โครงการ
ค่ายบู ร ณาการวิช าการ เพื่อให้ ผู้ เรี ย น ได้พัฒ นาตนเองในด้านความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยี รวมถึ ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามนโยบายของสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป
3.1.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการทดสอบ O – net กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร
3.2.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
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4.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป
4.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการทดสอบ O – net กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนตั้งไว้
4.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร
4.4 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
4.5 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading
Literacy) ด้านการเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
4.6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1.
เครื่องบินบังคับด้วยวิทยุ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2563 –
มีนาคม 2564
Science Show
พฤษภาคม 2563 –
มีนาคม 2564
วาดภาพตามจินตนาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, พฤษภาคม 2563 –
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีนาคม 2564
จรวดขวดน้า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับ
พฤษภาคม 2563 –
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มีนาคม 2564
อัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
พฤษภาคม 2563 –
ตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีนาคม 2564
รถบรรทุกไข่
พฤษภาคม 2563 –
มีนาคม 2564
โครงงานทางวิทยาศาสตร์
พฤษภาคม 2563 –
มีนาคม 2564
เครื่องบินพลังยาง
พฤษภาคม 2563 –
มีนาคม 2564
เครื่องบินร่อนนาน/เครื่องบินร่อนเดินตาม
พฤษภาคม 2563 –
มีนาคม 2564

ผู้รับผิดชอบ
ครูบุษยมาศ,
ครูปัญภรณ์
ครูเกศกนก,
ครูพันธุ์ทิพย์
ครูเกศกนก
ครูบุษยมาศ,
ครูทิตยา
ครูพันธุ์ทิพย์,
ครูปัญภรณ์
ครูประยูร,
ครูวันชัย
ครูประยูร,
ครูวันชัย
ครูบุษยมาศ
ครูทิตยา
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

1. เครื่องบินบังคับด้วยวิทยุ
2. Science Show
3. วาดภาพตามจินตนาการ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. จรวดขวดน้า ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
5. อัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
6. รถบรรทุกไข่

งบประมำณ
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เวลำที่ดำเนินกำร
พัฒนำผู้เรียน
500
พฤษภาคม 2563
– มีนาคม 2564
1,000
พฤษภาคม 2563
– มีนาคม 2564
500
พฤษภาคม 2563
– มีนาคม 2564

ผู้รับผิดชอบ
ครูบุษยมาศ,
ครูปัญภรณ์
ครูเกศกนก,
ครูพันธุ์ทิพย์
ครูเกศกนก

1,000

-

พฤษภาคม 2563 ครูบุษยมาศ,
– มีนาคม 2564 ครูทติ ยา

500

-

พฤษภาคม 2563 ครูพันธุ์ทิพย์,
– มีนาคม 2564 ครูปัญภรณ์

500

-

7. โครงงานทางวิทยาศาสตร์

1,000

-

8. เครื่องบินพลังยาง

500

-

9. เครื่องบินร่อนนาน/เครื่องบินร่อน
เดินตาม
รวมงบประมำณ (บำท)

1,000

-

พฤษภาคม 2563
– มีนาคม 2564
พฤษภาคม 2563
– มีนาคม 2564
พฤษภาคม 2563
– มีนาคม 2564
พฤษภาคม 2563
– มีนาคม 2564

6,500

-

ครูประยูร,
ครูวันชัย
ครูประยูร,
ครูวันชัย
ครูบุษยมาศ
ครูทิตยา
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป
7.1.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการทดสอบ O – net กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร
7.2.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
8.1 นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร ระดับ 3 ขึ้นไป
8.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการทดสอบ O – net กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้
8.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์

วิธีกำรประเมิน
สรุปผล

เครื่องมือประเมิน
แบบสรุป

สรุปผล

แบบสรุป

สอบถาม/สังเกต

แบบสอบถาม/
การปฏิบัติจริง

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน ตาบลแก้วเสน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางสาวพันธุ์ทิพย์ สังวังเลาว์)
ตาแหน่ง
ครูผู้ชว่ ย
ลงชื่อ.................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ติว O-NET นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ข้อ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ข้อ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น
เน้นการบูรณาการการเรียนรู้และการดารงชีวิต
ข้อ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายวันทยา ชานาญกิจ
16 พฤษภาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
การปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ ถื อ เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของการปฏิ รู ป การศึ ก ษาที่ มุ่ ง เน้ น พั ฒ นาผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสู่เป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นใจโรงเรียนต้องมียุทธวิธีต่างๆ ที่นอกเหนือจากการ
เรี ย นในห้ อ งเรี ย นและความรู้ แ ละทั ก ษะที่ จ าเป็ น ตามหลั ก สู ต รแล้ ว การสอนเสริ ม ถื อ เป็ น แนวทางหนึ่ ง
ที่ ก ระตุ้ น และเป็ น ก าลั ง ใจ ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาตามเป้ า หมายที่ ว างไว้ และ
จากการส ารวจความต้ อ งการของผู้ ป กครองและชุ ม ชนมี ค วามประสงค์ ใ ห้ บุ ต รหลานได้ ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ
มหาวิทยาลัย หรือ ระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาที่นักเรียนมีความถนัดและมีความสนใจ และสามารถประกอบ
อาชีพได้
ในปีการศึกษา 2562 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o - net) 5 วิชาของ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 และเมื่อพิจ ารณาเปรี ยบเทียบ คะแนนระดับโรงเรียนและระดับประเทศ พบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนยังน้อยกว่าระดับประเทศอยู่หลายวิชา
ดั ง นั้ น ในปี ก ารศึ ก ษา 2563 โรงเรี ย นนาบอนจึ ง ได้ จั ด ท าโครงการติ ว O-NET นั ก เรี ย นระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทุกคน ให้มีความพร้อมและมีความรู้เพียงพอที่จะทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (o – net ) และสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ในระดับที่พึงพอใจ และใน
สาขาวิช าหรื อคณะที่นั กเรี ย นมีความถนั ดและพึง ประสงค์ ซึ่ งจะส่ งผลต่ อการเลื อกประกอบอาชีพในอนาคต
ตลอดจนนาความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นและสังคมได้
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o – net ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ 6 ให้สูงขึ้นร้อยละ 3
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 163 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 122 คน เข้ารับการ
สอนเสริม
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o – net ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ 6 ให้สูงขึ้นร้อยละ 3
3.2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่เข้ารับการสอนเสริมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ
ต่อการสอนเสริมอยู่ในระดับมาก
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
4.2 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบ
ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
ระยะเวลำดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
1.
Plan ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
มี.ค.2563
นายวันทยา ชานาญกิจ
ขออนุมัติโครงการ และกาหนดหน้าที่
กลุ่มบริหารวิชาการ
รับผิดชอบ
2.
do จัดหาทรัพยากรในการดาเนินงาน
มิ.ย. 2563 – ก.พ. 2564
กลุ่มบริหารวิชาการ
do ดาเนินกิจกรรมในโครงการ
มิ.ย. 2563–ก.พ. 2564 คณะกรรมการตามคาสั่ง
กิจกรรมที่ 1 สอนเสริมนักเรียนโดยครู
ในโรงเรียน
1) ประชุมกรรมการบริหารงานวิชาการ
2) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งรายชื่อ
ครูสอนเสริม
3) ครูดาเนินการสอนเสริมตามตาราง
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3.

4.

4) ประเมินผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 ติวเข้มเต็มร้อย ม.3
1) ประชุมกรรมการบริหารงานวิชาการ
2) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งรายชื่อ
ครูสอนเสริม
3) ครูดาเนินการสอนเสริมตามตาราง
4) ประเมินผลการจัดกิจกรรม
Check กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การดาเนินงาน
Check ประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงาน
Act ประชุมคณะกรรมการเพื่อทา AAR

ก.พ. 2564

คณะกรรมการตามคาสั่ง

ม.ค. –ก.พ. 2564

คณะกรรมการตามคาสั่ง

มี.ค. 2564

คณะกรรมการตามคาสั่ง

มี.ค. 2564

คณะกรรมการตามคาสั่ง

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

1. ค่าอาหารว่างนักเรียน
และครูผู้สอน จานวน
180 คน 8 มื้อ ๆ ละ
20 บาท
.
รวมงบประมำณ

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
28,800

28,800

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย. 2563–ก.พ. 2564 นายวันทยา
ชานาญกิจ

140
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 163 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 122 คน
มีความรู้ ความเข้าใจในรายวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้น
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนมีเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีความมั่นใจในการศึกษาต่อ
ในระดับสูง
7.2.2 โรงเรียนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ปกครองและชุมชน
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาการจากผลการสอบ
วัดระดับชาติ
2. ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีกำรประเมิน
- รายงานผล
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของ
สทศ.
- สรุปผล
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติ ขั้น
พื้นฐาน (ONET)

เครื่องมือประเมิน
- รายงานผล
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของ
สทศ.
- แบบสรุปผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน
(O-NET)
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ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นายวันทยา ชานาญกิจ)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
ลำดับที่

รำยกำร

จำนวน

1.

ค่าอาหารว่างนักเรียนและครูผู้สอน จานวน 8 มื้อๆ ละ
20 บาท

180 คน

รวม

รำคำต่อหน่วย
(บำท)
160 บาท

รวม
(บำท)
28,800

28,800

หมำยเหตุ
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ค่ำยวิชำกำร
ข้อ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ข้อ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น
เน้นการบูรณาการการเรียนรู้และการดารงชีวิต
ข้อ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายวันทยา ชานาญกิจ
16 พฤษภาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กาหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผู้เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย เพื่อมุ่งในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
ส ติ ปั ญ ญ า อ า ร ม ณ์ แ ล ะ สั ง ค ม มุ่ ง เ ส ริ ม เ จ ต ค ติ คุ ณ ค่ า ชี วิ ต ป ลู ก ฝั ง คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค่ า นิ ย ม
ที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเองสร้างจิตสานึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดารงชีวิตได้อย่างมีความสุขประกอบกับการสนับสนุนงบประมาณ
ด้ า นกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นของรั ฐ ตาม โครงการเรี ย นฟรี 15 ปี อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ ที่ ป ระกาศใช้ ใ น
ปีการศึกษา 2552 ทาให้สถานศึกษาทุกแห่งได้รับงบประมาณอย่างจากัดจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแทนการเก็บค่าใช้จ่ายจากนักเรียนและผู้ปกครองนั้น ทาให้เกิดข้อจากัดในการจัดกิจกรรม
พัฒนาตนเองของโรงเรียน โครงการค่ายวิชาการจึงเป็นกิจกรรมเสนอแนะที่สามารถช่วยนักเรียนในโรงเรียนได้
พัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์ ตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน ทาให้เกิดการฝึกทักษะกระบวนการคิด
กา ร ท า ง า นร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น กา ร จั ดก า ร ก า รเ ผ ชิ ญ ส ถ าน ก าร ณ์ แ ละ ก าร ป ร ะยุ ก ต์ ค ว า มรู้ ม าใ ช้ ใ น
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในรายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. วัตถุประสงค์
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2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ค้นพบความสนใจ ความถนัด พัฒนาความสามารถ
พิเศษเฉพาะตัวให้เหมาะสมกับตนเอง มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2.2 เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสมารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล และสร้างสรรค์ผลงานของตนเองด้วยความภูมิใจ
2.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน รู้จักวางแผนการทางาน
ฝึกการทางานเป็นทีมโดยการระดมสมอง และฝึกการเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี
2.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามในการดาเนินชีวิต เสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม แก่ผู้เรียน
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
นักเรียนโรงเรียนนาบอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จานวน 848 คน
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ค้นพบความสนใจ ความถนัด พัฒนา
ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวให้เหมาะสมกับตนเอง มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3.2.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล และสร้างสรรค์ผลงานของตนเองด้วยความภูมิใจ
3.2.3 ผู้เรียนนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน รู้จักวางแผนการทางาน ฝึกการทางานเป็นทีม
โดยการระดมสมอง และฝึกการเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี
3.2.4 ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามในการดาเนินชีวิต เสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
แก่ผู้เรียน
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 จานวนนักเรียนและครูที่เข้าร่วมโครงการ
4.2 ผู้เรียนนาความรู้นาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน
4.3 ความพึงพอใจของนักเรียน
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
1.

กิจกรรม

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

16 พฤษภำคม 2563

นายวันทยา ชานาญกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
และ

ขั้นเตรียมกำร(P)
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- รวบรวมข้อมูลจากคณะครูใน
โรงเรียน และจากตัวนักเรียนเกี่ยวกับ
ปัญหาการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ
- ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อหาแนวทาง
ในการจัดโครงการ และวางแผนการ
ดาเนินงาน รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
- เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม

ลำดับที่

กิจกรรม

2.

ขั้นดำเนินกำร (D)
- ผลิตสื่อและจัดเตรียมสถานที่ที่จะใช้
ในการจัดกิจกรรม โดยใช้สถานที่บริเวณ
ในโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้
- จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้ในวิชาต่างๆ และการนาความรู้ที่
ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
- ฝึกอบรมนักเรียนให้รู้จักการวาง
แผนการทางานและฝึกการทางานเป็น
กลุ่มโดยการระดมสมอง ฝึกการเป็นผู้นา
และผู้ตามที่ดี
ขั้นประเมินผล (C)
- สังเกตจากความร่วมมือในการร่วม
กิจกรรมของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

3.

ครู 5 กลุ่มสาระฯ
23 พฤษภำคม 2563

30 พฤษภำคม 2563
6 มิถุนำยน 2563

ระยะเวลำดำเนินกำร
13 มิถุนำยน 2563

กรกฎำคม 63 กุมภำพันธ์ 64
กันยำยน 2563

กรกฎำคม 63 กุมภำพันธ์ 64

ผู้รับผิดชอบ
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4.

- ประเมินจากการกรอก
แบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการ
ขั้นปรับปรุงพัฒนำ (A)
- นาผลการประเมิน ข้อสรุปเกี่ยวกับ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ มาใช้
ปรับปรุงโครงการเพื่อใช้ในครั้งต่อไป

กุมภำพันธ์ 64

30 กันยำยน 2563

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

1. เงินสนับสนุนการจัด
กิจกรรมค่ายวิชาการ
จานวน 848 คน ๆ ละ
100 บาท
รวมงบประมำณ

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
84,800

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.63 - ก.พ. 64

นายวันทยา
ชานาญกิจ

84,800-

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
นักเรียนโรงเรียนนาบอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จานวน 848 คน เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการ
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ค้นพบความสนใจ ความถนัด พัฒนาความสามารถ
พิเศษเฉพาะตัวให้เหมาะสมกับตนเอง มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
7.2.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล และ
สร้างสรรค์ผลงานของตนเองด้วยความภูมิใจ
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7.2.3 ผู้เรียนนาความรู้วิชาไปใช้ในชีวิตประจาวัน รู้จักวางแผนการทางาน ฝึกการทางานเป็นทีมโดย
การระดมสมอง และฝึกการเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี
7.2.4 ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามในการดาเนินชีวิต เสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม แก่ผู้เรียน
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
จานวนนักเรียนและครูที่เข้าร่วม
โครงการ
ผู้เรียนนาความรู้นาความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ความพึงพอใจของนักเรียน

วิธีกำรประเมิน
สอบถาม

เครื่องมือประเมิน
แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
9.2 อื่นๆ (นอกสถานที่).......................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นายวันทยา ชานาญกิจ)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน

148

รำยละเอียดของงบประมำณใช้จ่ำย
ลำดับที่
1.

รำยกำร
เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ค่ายวิชาการ
รวม

จำนวน
848 คน

รำคำต่อหน่วย
(บำท)
100

รวม
(บำท)
84,800

84,800

หมำยเหตุ
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
ข้อ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ข้อ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น
เน้นการบูรณาการการเรียนรู้และการดารงชีวิต
ข้อ 1 คุณภาพผู้เรียน
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายวันทยา ชานาญกิจ
16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกาลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบน
พื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนและพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้นั้นผู้เรียน
ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้น โรงเรียนจาเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เหมาะสมกับสติปัญญาและ
ความสามารถของผู้เรียน เพื่อพัฒนาด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย นาไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิ ศด้านวิชาการ
วิชาชีพและสุนทรียภาพ ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ การแสดง รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นการ
เตรียมพร้อมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ ใ ช้ ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น อ ย่ า ง
เต็ มความสามารถ โดยส่ ง เสริ มผู้ เ รี ย นเข้ าร่ ว มประกวดในโครงการแข่ง ขั นทั ก ษะทางวิช าการในระดั บ ต่า งๆ
เช่น ระดับโรงเรียน ท้องถิ่น สานักงานเขตพื้นที่ จังหวัด ภาค และระดับชาติตามลาดับต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการเข้าร่วมประกวดในหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานอื่นๆ
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้แก่
โรงเรียนและวงศ์ตระกูล
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอยู่เสมอ
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ
3.1.2 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมทางวิชาการระดับสานักงานเขต
พื้นที่ ภาคและประเทศ
3.2 เชิงคุณภำพ
ผู้เรียนเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในเชิงวิชาการและในการดารงชีวิต ซึ่งเกิดจาก
การแข่งขัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ
4.2 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุม / วางแผนผู้เกี่ยวข้อง
ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ
สรุป / ประเมินผลและรายงานผล

ระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ค. 63
มิ.ย. 63
ส.ค. 63 - มี.ค. 64
มี.ค. 64

ผู้รับผิดชอบ
นายวันทยา ชานาญกิจ
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

1. ค่าดาเนินการในการจัด
กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 8 กลุ่ม
สาระ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ทั้งระดับ
เขตพื้นทีแ่ ละระดับ
ประเทศ
2. ค่าสนับสนุนกิจกรรมและ
จัดนิทรรศการ สพม.12
รวมงบประมำณ

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
200,000

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

16 พฤษภาคม 63 31 มีนาคม 64

นายวันทยา
ชานาญกิจ

40,000
200,000

40,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
นักเรียนร้อยละ 30 ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนที่มีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้แก่
โรงเรียน
7.2.2 ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอยู่เสมอ
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
1. ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการ
2. นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับ
เขตพื้นที่และระดับประเทศ
3. เหรียญรางวัลการแข่งขันประเภทต่างๆ

วิธีกำรประเมิน
สังเกต
การตอบรับเข้าร่วม
แข่งขัน
สอบถาม

เครื่องมือประเมิน
แบบสังเกต
แบบตอบรับเข้า
ร่วมแข่งขัน
ภาพถ่ายและ
เกียรติบัตร
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9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 จังหวัดนครศรีธรรมราช
9.2 จังหวัดที่กาหนดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคใต้

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นายวันทยา ชานาญกิจ)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน

153
รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
ลำดับที่
1.

2.

รำยกำร
ค่าดาเนินการในการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ
8 กลุ่มสาระ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ทั้งระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ
ค่าสนับสนุนกิจกรรมและจัดนิทรรศการ สพม.12
รวม

จำนวน
1

รำคำต่อหน่วย
(บำท)
200,000

รวม
(บำท)
200,000

1

40,000

40,000
240,000

หมำยเหตุ
นายวันทยา
ชานาญกิจ
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โครงกำร
กิจกรรม

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ห้องเรียนเข้มข้น

สนองนโยบำย สพฐ.

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ข้อที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลายยืดหยุ่นเน้นการบูรณา
การการเรียนรู้และการดารงชีวิต
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
โครงการต่อเนื่อง
ฝ่ายวิชาการ
นายประยูร มาสวัสดิ์
16 มีนาคม 2563 – 5 มีนาคม 2564

สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
1. หลักการและเหตุผล

เป้าหมายสูงสุดของการศึกษาคือการประกอบอาชีพ อาชีพที่ดีและมั่นคงในการดารงชีวิต
ก็มาจากสาขาวิชาและสถาบันการศึกษา ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามีการแข่งขันกันสูงมาก แต่ละปีนักเรียน
ซึ่งจบจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นโรงเรียนยอดนิยมมีโอกาสในการสอบเข้าเรียนต่อในสถาบันและสาขาวิชาที่ดี
ๆ ได้เป็นจานวนมาก นั่นก็หมายถึงว่าโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีมีรายได้สูงมีคุณภาพชีวิติที่ดีก็จะตามมา
ถ้าย้อนกลับมาดูโอกาสของนักเรียนซึ่งเรียนอยู่ในโรงเรียนซึ่งไม่ใช่โรงเรียนยอดนิยมบ้าง ในการ
สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาและสถาบันที่โด่งดังและเป็นที่รองรับของการทางานนั้นมีโอกาส
น้อยและแตกต่างกันมาก ความแตกต่างกันนี้นอกเหนือจากพื้นฐานของนักเรียนแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่ากิจกรรมการ
เรียนการสอนที่มีการเพิ่มเติมให้นอกเวลาเรียนปกตินั้นใช้เวลาก็ไม่ใช่น้อย โรงเรียนยอดนิยมมีการติวเข้มให้อย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้ผลการสอบเข้าเรียนต่อของนักเรียนออกมาอย่างน่าพอใจ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง
ทางคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนนาบอนได้เล็งเห็นถึงความจาเป็นที่จะต้องมีโครงการ
สร้างห้องเรียนพิเศษซึ่งก็คือห้องเรียนเข้มข้น เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักเรียนที่มีพื้นฐานดี เพื่อ
เตรียมความพร้อมอย่างดีเยี่ยมในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา และจะได้
เป็นห้องเรียนตัวอย่างของห้องเรียนอื่น ๆ ในโรงเรียน
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างขีดสุด
2.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับเทคนิคการเรียนรู้ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
2.3 เพื่อเตรียมนักเรียนสาหรับแข่งขันทักษะทางวิชาการ
2.4 เพื่อเตรียมนักเรียนสาหรับสอบวัดความรู้ระดับชาติ
2.5 เพื่อเป็นห้องเรียนตัวอย่างสาหรับนักเรียนห้องเรียนอื่น ๆ
2.6 เพื่อเตรียมนักเรียนสาหรับสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ได้พัฒนาตนเองอย่างถึงขีดสุด
3.1.2 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ได้รับเทคนิคการเรียนรู้ขั้นสูง เพื่อเสริมต่อในการเรียนรู้
3.1.3 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียน
3.1.4 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้คะแนนผลการสอบระดับชาติสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียน
3.1.5 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างขีดสุด
3.2.2 นักเรียนได้รับเทคนิคการเรียนรู้ขั้นสูง เพื่อเสริมต่อในการเรียนรู้
3.2.3 นักเรียนมีความสามารถพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของนักเรียนในการสอบแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ
3.2.4 นักเรียนสามารถสอบวัดความรู้ในระดับชาติได้คะแนนอยู่ในระดับแนวหน้าของทาง
โรงเรียน
3.2.5 นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้เป็นจานวนที่มากขึ้น
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4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละของนักเรียนที่ได้พัฒนาตนเองอย่างถึงขีดสุด
4.2 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเทคนิคในการเรียนรู้ขั้นสูง
4.3 ร้อยละของนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนของนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
4.4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบวัดความรู้ระดับชาติ
4.5 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับ
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม

ระยะเวลำดำเนินงำน

เสนอขออนุมัติโครงการ
ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้ปกครอง
ดาเนินการ
ประเมินผล สรุปและรายงาน

20 มีนาคม 2563
8 เมษายน 2563
ตลอดปีการศึกษา
5 มีนาคม 2564

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่
กิจกรรม
งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
นายประยูร มาสวัสดิ์
นายประยูร มาสวัสดิ์
นายประยูร มาสวัสดิ์
นายประยูร มาสวัสดิ์

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

พัฒนำผู้เรียน
1 สอนติวในวันเสาร์ 2 ชม.

-

-

ตลอดปีการศึกษา

ครูประยูร

2 สอนติวในตอนเช้า 2 ชม.

-

-

ตลอดปีการศึกษา

ครูประยูร

รวมงบประมำณ
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ได้พัฒนาตนเอง
7.1.2 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ได้รับเทคนิคการเรียนรู้ขั้นสูง เพื่อเสริมต่อในการเรียนรู้
7.1.3 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
7.1.4 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้คะแนนผลการสอบระดับชาติสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียน
7.1.5 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเอง
7.2.2 นักเรียนได้รับเทคนิคการเรียนรู้ขั้นสูง เพื่อเสริมต่อในการเรียนรู้
7.2.3 นักเรียนได้เป็นตัวแทนของนักเรียนในการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ
7.2.4 นักเรียนสามารถสอบวัดความรู้ในระดับชาติได้คะแนนอยู่ในระดับแนวหน้าของทาง
โรงเรียน
7.2.5 นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้เป็นจานวนที่มากขึ้น
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ร้อยละของนักเรียนที่ได้พัฒนาตนเองอย่างถึงขีดสุด
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเทคนิคในการเรียนรู้ขั้นสูง
ร้อยละของนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนของนักเรียนในการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการ
ทดสอบวัดความรู้ระดับชาติ
ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
ได้

วิธีกำรประเมิน
การสารวจ
การสารวจ
การสารวจ

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมิน
แบบประเมิน
แบบประเมิน

การสารวจ

แบบประเมิน

การสารวจ

แบบประเมิน
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9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนำบอน
ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นายประยูร มาสวัสดิ์)
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร
กิจกรรม

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
เพื่อนช่วยเพื่อน

สนองนโยบำย สพฐ.

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ข้อที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่นเน้การบูรณา
การการเรียนรู้และการดารงชีวิต
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
โครงการต่อเนื่อง
ฝ่ายวิชาการ
นายประยูร มาสวัสดิ์
16 มีนาคม 2563 – 5 มีนาคม 2564

สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
1. หลักกำรและเหตุผล

จากข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนแต่ละห้องในหลายปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่จะมี
นักเรียนที่เรียนเก่ง เรียนปานกลาง และเรียนอ่อน ซึ่งนักเรียนที่เรียนอ่อนจานวนไม่น้อยที่มีผลการเรียนเป็น 0 แล้ว
ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น 1 ได้ อันเนื่องจากความไม่รับผิดชอบ และนักเรียนเหล่านี้ยังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอีก
หลายประการ ความจาเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อนเหล่านี้ให้เขาสามารถเรียนรู้ไปพร้อม ๆกับเพื่อน
ได้ และจะได้ลดละเลิกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆได้ก็โดยให้เพื่อนกลุ่มที่เรียนเก่งได้ช่วยเหลือ ดูแล แนะนา
การทาแบบฝึกหัด โดยภายใต้การดูแลของครูที่ปรึกษา ซึ่งจะใช้คนเก่ง 2-3 คน ในการดูแลคนที่เรียนอ่อน 5 คน
สุดท้ายของห้องเรียน และเน้นวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนจึงเป็น
โครงการหนึ่งที่สามารถช่วยนักเรียนที่เรียนอ่อนและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้เป็นคนที่เก่งและดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนที่เรียนอ่อนได้พัฒนาตนเองให้เต็มความสามารถ
2.2 เพื่อให้นักเรียนที่เรียนอ่อนและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ปรับปรุงตัวเอง
2.3 เพื่อให้นักเรียนที่เรียนอ่อนได้ผลการเรียนที่ดีขึ้น
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2.4 เพื่อเพิ่มคะแนนการสอบวัดความรู้ระดับชาติของโรงเรียน
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนที่เรียนอ่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถ
3.1.2 นักเรียนที่เรียนอ่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตั้งใจเรียน
3.1.3 นักเรียนให้นักเรียนที่เรียนอ่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้ผลการเรียนที่ดีขึ้น
3.1.4 ผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติของโรงเรียนมีคะแนนสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนที่เรียนอ่อนได้รับการพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ
3.2.2 นักเรียนที่เรียนอ่อนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและตั้งใจเรียน
3.2.3 นักเรียนที่เรียนอ่อนได้ผลการเรียนที่ดีขึ้น
3.2.4 ผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติของโรงเรียนมีคะแนนสูงขึ้น
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละของนักเรียนที่เรียนอ่อนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่
4.2 ร้อยละของนักเรียนที่เรียนอ่อนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและตั้งใจเรียน
4.3 ร้อยละนักเรียนที่เรียนอ่อนได้ผลการเรียนที่ดีขึ้น
4.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติคะแนนสูงขึ้น
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับ
กิจกรรม
ที่
1 เสนอขออนุมัติโครงการ
2 ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกับครูนักเรียน
3 ดาเนินการ
4 ประเมินผล สรุปและรายงาน

ระยะเวลำดำเนินงำน
20 มีนาคม 2563
20 พฤษภาคม 2563
ตลอดปีการศึกษา
5 มีนาคม 2564

ผู้รับผิดชอบ
นายประยูร มาสวัสดิ์
นายประยูร มาสวัสดิ์
นายประยูร มาสวัสดิ์
นายประยูร มาสวัสดิ์
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่
กิจกรรม
1 ครูเตรียมนักเรียนที่มีผลการเรียน
ต่า 5 คนสุดท้ายของห้องเรียน
2 ครูเตรียมนักเรียนที่มีผลการเรียน
สูง 2 คนแรกของห้องเรียน
3 ครูทาความเข้าใจกับนักเรียนทั้ง
สองกลุ่ม
4 นักเรียนที่เรียนเก่งช่วยแนะนาการ
ทาแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนที่
เรียนอ่อน
5 ใช้เวลาในช่วงการเข้าแถวในตอน
เช้า และเวลาอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม
6 ครูติดตามดูแลให้คาแนะนาและให้
กาลังใจเป็นระยะ

งบประมำณ
-

ผู้รับผิดชอบ
ครูที่ปรึกษา

-

เวลำที่ดำเนินกำร
25 พฤษภาคม
2563
25 พฤษภาคม
2563
25 พฤษภาคม
2563
ตลอดปีการศึกษา

-

ตลอดปีการศึกษา

ครูที่ปรึกษา

-

ตลอดปีการศึกษา

ครูที่ปรึกษา

-

ครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษา

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนที่เรียนอ่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้พัฒนาตนเอง
7.1.2 นักเรียนที่เรียนอ่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
7.1.3 นักเรียนให้นักเรียนที่เรียนอ่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้ผลการเรียนที่ดีขึ้น
7.1.4 ผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติของโรงเรียนมีคะแนนสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนที่เรียนอ่อนได้รับการพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ
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7.2.2 นักเรียนที่เรียนอ่อนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและตั้งใจเรียน
7.2.3 นักเรียนที่เรียนอ่อนได้ผลการเรียนที่ดีขึ้น
7.2.4 ผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติของโรงเรียนมีคะแนนสูงขึ้น
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ร้อยละของนักเรียนที่เรียนอ่อนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่
ร้อยละของนักเรียนที่เรียนอ่อนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและตั้งใจ
เรียน
ร้อยละนักเรียนที่เรียนอ่อนได้ผลการเรียนที่ดีขึ้น
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติคะแนน
สูงขึ้น

วิธีกำรประเมิน
การสารวจ
การสารวจ

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมิน
แบบประเมิน

การสารวจ
การสารวจ

แบบประเมิน
แบบประเมิน

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนำบอน
ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นายประยูร มาสวัสดิ์)
ตาแหน่ง.. ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.

สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ปรับปรุงงำนโสตทัศนศึกษำ
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ข้อที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา
ข้อที่ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
โครงการต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

นายประยูร มาสวัสดิ์

ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

20 มิถุนายน 2563 – 20 กันยายน 2563

สนองกลยุทธ์ สพม.12

1. หลักกำรและเหตุผล
ในการทากิจกรรมต่าง ๆทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนจาเป็นต้องใช้โสตทัศนูปกรณ์ใน
การทากิจกรรม งานโสตทัศนศึกษาจาเป็นต้องเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อบริการนักเรียนและคณะครู ให้สามารถ
ทากิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์ โสตทัศนูปกรณ์หลายชิ้นที่ต้องจัดซ่อม และจัดซื้อเพื่อให้ได้สิ่งที่ทันสมัยและมีคุณภาพ
งานโสตทัศนศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องจัดซื้อ และจัดซ่อมอุปกรณ์เพื่อให้มีความพร้อมในการ
บริการนักเรียนและคณะครู
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดซ่อมอุปกรณ์ที่ชารุดให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เพื่อบริการนักเรียนและคณะครู
2.2 เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เพื่อบริการนักเรียนและคณะครู
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
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3.1.1 นักเรียนและคณะครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้รับบริการโสตทัศนูปกรณ์
3.1.2 ชุมชนและหน่วยงานภายนอกได้รับการบริการโสตทัศนูปกรณ์ไม่น้อยกว่า 10 คร้ง

3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนและคณะครูได้รับบริการโสตทัศนูปกรณ์อย่างทั่วถึง
3.2.2 ชุมชนและหน่วยงานภายนอกได้รับการบริการโสตทัศนูปกรณ์ครบถ้วนทุกหน่วยงาน
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละของกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนที่มีโสตทัศนูปกรณ์บริการ
4.2 ร้อยละของกิจกรรมต่าง ๆของชุมชนและหน่วยงานภายนอกที่มีโสตทัศนูปกรณ์บริการ
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับ
กิจกรรม
ที่
1 เสนอขออนุมัติโครงการ
2 บันทึกเสนอเพื่อจัดซ่อม จัดซื้อ
3 ดาเนินการ
4 ประเมินผล สรุปและรายงาน
6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม
ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่จะซ่อม จัดซื้อ
ตรวจสอบราคา
บันทึกเสนอจัดซ่อม จัดซื้อ
จัดซ่อม จัดซื้อ
ใช้งาน
ประเมินผลการใช้

ระยะเวลำดำเนินงำน
25 มีนาคม 2563
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดภาคเรียนที่ 1
5 มีนาคม 2564
งบประมำณ
20,000 บาท
-

เวลำที่ดำเนินกำร
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
5 มีนาคม 2564

ผู้รับผิดชอบ
ประยูร
ประยูร
ประยูร
ประยูร
ผู้รับผิดชอบ
ประยูร
ประยูร
ประยูร
ประยูร
ประยูร
ประยูร
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนและคณะครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้รับบริการโสตทัศนูปกรณ์
7.1.2 ชุมชนและหน่วยงานภายนอกได้รับการบริการโสตทัศนูปกรณ์ไม่น้อยกว่า 10 คร้ง
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนและคณะครูได้รับบริการโสตทัศนูปกรณ์อย่างทั่วถึง
7.2.2 ชุมชนและหน่วยงานภายนอกได้รับการบริการโสตทัศนูปกรณ์ครบถ้วนทุกหน่วยงาน

8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ร้อยละของกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนที่มีโสตทัศนูปกรณ์บริการ
ร้อยละของกิจกรรมต่าง ๆของชุมชนและหน่วยงานภายนอกที่มี
โสตทัศนูปกรณ์บริการ

วิธีกำรประเมิน
การสารวจ
การสารวจ

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมิน
แบบประเมิน

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน

ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอกิจกรรม
(นายประยูร มาสวัสดิ์)
ตาแหน่ง ครู
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ลงชื่อ .................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ ................................................. ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ
นโยบายที่ 3 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่นเน้น
การบูรณาการ การเรียนรู้และการดารงชีวิต
มาตรฐานที่ 1คุณภาพของผู้เรียน
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
พฤษภาคม– กันยายน 2563

1. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบั ญญั ติ การศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่ส มบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้และ
คุณธรรม มีจ ริยธรรม วัฒ นธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพจึงจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของสังคมและหลังสูตร โดยจัด
กิจกรรมฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเข้าค่ายทักษะคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่ อพัฒ นาตนเองอย่ างเต็มศั กยภาพ และกิจกรรมที่
หลากหลาย ตลอดจนการเพิ่มทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บุคลกรที่ความเป็นครูมืออาชีพ และมีสื่อ
อุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ความเป็นสากล
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
3. เป้ำหมำย
3.1 ด้ำนปริมำณ
นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาการงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป
3.2 ด้ำนคุณภำพ
นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาการงานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป
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4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาการงานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1.
ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
กับบุคลากร
2.
เสนอขออนุมัติโครงการ
3.
ดาเนินการ
4.
ประเมินผลและสรุป

ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
สักการะ

มิถุนายน 2563
ตลอดปีการศึกษา
สิงหาคม-กันยายน 2563

สักการะ
ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ
สักการะ

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่
กิจกรรม
งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปีการศึกษา

ครูกลุ่มสาระ
การงาน
อาชีพ

พัฒนำผู้เรียน
1 กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ

25,000

รวม

25,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาการงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป
7.2 เชิงคุณภำพ
นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาการงานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป
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8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัด
นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา
การงานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป

วิธีกำรประเมิน
สรุปผลการเรียน

เครื่องมือประเมิน
แบบสรุปผลการเรียน

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางสักการะ จู่ซู่)
ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
ลาดับที่

รายการ

จานวน

1.

จัดซื้อวัสดุฝึกจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(งานช่างอุตสาหกรรม)
จัดซื้อวัสดุฝึกจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(งานช่างคหกรรม)
จัดซื้อวัสดุฝึกจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(งานประดิษฐ์)
จัดซื้อวัสดุฝึกจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(งานคอมพิวเตอร์)

2.
3.

4.

รวม

-

ราคาต่อหน่วย
(บาท)
-

รวม
(บาท)
5,000

-

-

5,000

-

-

5,000

-

-

10,000

2,5000
สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน

หมายเหตุ
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ สู่กำรน้อมนำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ข้อ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น
เน้นการบูรณาการการเรียนรู้และการดารงชีวิต
ข้อ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารวิชาการ
นายวันทยา ชานาญกิจ
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียนเพื่อลดระยะเวลาเรียนภาควิชาการลง โดย
ไม่กระทบเนื้อหาหลักที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ และครูปรับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมโดยเพิ่มเวลาและ โอกาส
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและทากิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ นอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ทุกด้าน ทุกรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” สู่การปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยบูรณาการเข้ากับวิถี
วัฒนธรรมของชุมชน ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตามระดับชั้นเรียน ตาม
ความสนใจของผู้เรียน เช่น การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่มีในท้องถิ่น การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
เหลือใช้ในชีวิตประจาวัน การบูรณาการอาชีพที่มีสู่การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้าง
ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน การเสริมสร้างศักยภาพ ในการพึ่งตนเองของท้องถิ่น และ การเป็นกลไกสาคัญเชิง
พื้นที่เพื่อการชี้นาการพัฒนาของพื้นที่และ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ตามภารกิจที่ซึ่งส่วนหนึ่ง
จะมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นต่อรายได้ของท้องถิ่น และเป็นความท้าทายสาคัญสาหรับโรงเรียนในประเด็นนี้ก็จะ
เป็นการสร้างแนวร่วมที่สาคัญเชิงพื้นที่ในการหนุนเสริมการพัฒนาของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์พัฒนาตนเอง
ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้
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2.2 เพื่อให้บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่
ละบุคคล
2.3 เพื่อให้การบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม
ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล
2.4 เพื่อขยายฐานความรู้จากโรงเรียนสู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
นักเรียนร้อยละ 70 มีความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง จากกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้
3.2 เชิงคุณภำพ
นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง จากกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 นักเรียนมาสมารถนาความรู้ไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจาวัน
4.2 นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ
4.3 นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1.
ขั้นเตรียมกำร (P)
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.
ขั้นดำเนินกำร (D)
1. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอน
การดาเนินงานโครงการ / กิจกรรม
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
3. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
สู่การน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.
ขั้นติดตำมและประเมินผล (C)

ระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ค. 63

ผู้รับผิดชอบ
นายวันทยา ชานาญกิจ

มิ.ย. 63 - มี.ค. 64

คณะกรรมการตามคาสั่ง

ต.ค. 63 และ

นายวันทยา ชานาญกิจ
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4.

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ
2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทา
โครงการ
ขั้นปรับปรุงและพัฒนำ (A)
นาผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรม แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการ
ต่อไป

มี.ค. 64

และ
คณะกรรมการตามคาสั่ง

ต.ค. 63 และ
มี.ค. 64

นายวันทยา ชานาญกิจ
และ
คณะกรรมการตามคาสั่ง

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน

1. ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
สู่การน้อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

5,000

-

รวมงบประมำณ

5,000

-

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 63 - มี.ค. 64

นายวันทยา
ชานาญกิจ

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
นักเรียนร้อยละ 70 มีความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง จากกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนร้อยละ 70มีความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง จากกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
7.2.2 นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันอย่าง
คุ้มค่า และสามารถบูรณาการองค์ความรู้สู่การสร้างอาชีพตามหลักความพอเพียงในอนาคตได้

174

8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
นักเรียนร้อยละ 70 มีความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง
จากกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
สอบถาม
แบบสอบถาม

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นายวันทยา ชานาญกิจ)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
ลำดับที่

รำยกำร

จำนวน

1.

สนับสนุนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สู่การน้อมนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1 รายการ

รวม

รำคำต่อหน่วย
(บำท)
5,000

รวม
(บำท)
5,000

5,000

หมำยเหตุ
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม
ข้อ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ข้อ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น
เน้นการบูรณาการการเรียนรู้และการดารงชีวิต
ข้อ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ใหม่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ครูคือผู้เอื้ออานวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ทางานร่วมกับนักเรียนใน การ
แสวงหาและป้ อนข้ อมูล ที่ถูกต้องให้ กั บ นั กเรียน สื่ อการเรียนรู้ห รือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับ วรรณคดีและ
วรรณกรรมที่ ค รู น ามาใช้ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ หากมี ค วามหลากหลายทั้ ง สื่ อ ธรรมชาติ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์
สื่ อ เทคโนโลยี และสื่ อ อื่ น ๆ จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี คุ ณ ค่ า น่ า สนใจ ชวนคิ ด
ชวนติดตาม เข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักวิ ธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้
อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา
ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูคิดค้น สร้างสรรค์สื่อ
การการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรมได้อย่างหลากหลาย เป็นการพัฒนาสื่อการ
การเรี ย นรู้ แ ละนวัต กรรมต่ าง ๆ ให้ ส ามารถน าไปใช้ อย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ อี กทั้ง เป็ นการสนั บสนุนครูในการ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการให้ก้าวหน้าเป็นแบบอย่างแก่ผู้ที่อยู่รอบข้างอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดสร้าง จัดหา และพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
วรรณคดีและวรรณกรรม
2.2 เพื่อให้ครูและนักเรียนทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
2.3 เพื่อให้มีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการศึกษาค้นคว้า
2.4 เพือ่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์
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มากที่สุด
2.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
3.1.2 ครูผู้สอนร้อยละ 90 ในกิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อ สามารถใช้สื่อประกอบการเรียน
การสอนได้เหมาะสม
3.1.3 ผู้เรียนร้อยละ 90 ในกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ มีความสนใจใฝ่รู้ รักการค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ที่สร้างขึ้น
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอยู่
ในระดับดี
3.2.2 ครูผู้สอนร้อยละ 90 ในกิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อ สามารถใช้สื่อประกอบการเรียน
การสอนได้เหมาะสมอยู่ในระดับดี
3.2.3 ผู้เรียนร้อยละ 90 ในกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ มีความสนใจใฝ่รู้ รักการค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับดี
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้
4.2 การใช้สื่อ สามารถใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้เหมาะสม
4.3 ความสนใจใฝ่รู้ รักการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่สร้างขึ้นอยู่
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1.
ขั้นเตรียมกำร (P)
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.
ขั้นดำเนินกำร (D)
1. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอน
การดาเนินงานโครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ
นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์

พ.ค. 63

พ.ค. 63

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
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3.

4.

2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
3. ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน
ขั้นติดตำมและประเมินผล (C)
1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ
2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทา
โครงการ
ขั้นปรับปรุงและพัฒนำ (A)
นาผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรม แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการ
ต่อไป

พ.ค. 63
พ.ค. 63 - มี.ค. 64
พ.ค. 63 - มี.ค. 64

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

มิ.ย. 63 - มี.ค. 64

นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

1 จัดทาสื่อ หนังสือ สาหรับ
เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ
วรรณคดีและวรรณกรรม
รวมงบประมำณ

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
1,000

-

1,000

-

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภคาคม 2563 มีนาคม 2564

นางจุฑามาศ
ภู่ภักดีพันธ์

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 มีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรมที่
เหมาะสมต่อการศึกษาค้นคว้า
7.1.2 มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด
7.2 เชิงคุณภำพ
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ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
1. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาสามารถนาสื่อ เทคโนโลยีและ - สถิติการเข้าใช้ - แบบบันทึกสถิติ
นวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
การใช้บริการ
- ประเมิน
- แบบสอบถาม
2. ร้อยละมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ภายใน
ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ
สถานศึกษา
9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดกำรใช้เงิน
ลำดับที่
1.

รำยกำร
หนังสือเสริมการสอน วิชาภาษาไทย
รวม

จำนวน
10 เล่ม
-

รำคำต่อหน่วย
(บำท)
100
-

รวม
(บำท)
1,000
1,000

หมำยเหตุ
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม. 12

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ
ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ ข้อ 2 ส่งเสริมการขัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุฯภาพผู้เรียน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ ข้อ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางเบญจมาศ นาคะโร
13 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะกิจกรรม
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
1. หลักกำรและเหตุผล
ในการจั ด การเรี ย นการสอนของครู จาเป็ นต้อ งมี วัส ดุอุ ปกรณ์ที่ เหมาะสมและเพีย งพอ เพื่ อเติม เต็ ม
ศัก ยภาพ และเพื่อ พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น ตามเกณฑ์ ม าตรฐานการศึ ก ษาตามที่
สถานศึกษากาหนด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
3. เป้ำหมำยของกิจกรรม
3.1 เขิงปริมำณ
3.1.1 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯร้อยละ 85 มีวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 ครูมีวัสดุอุปกรณ์ใช้จัดในการเรียนการสอนเหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการ
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละ 85 ของครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1
ประชุมครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
2
3
4

สารวจความต้องการห้องเรียนและครูที่
รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ประเมินผล สรุปและรายงาน

ระยะเวลำดำเนินกำร
22 พฤษภาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
นางเบญจมาศ นาคะโร

23-25 พฤษภาคม
2563
มิถุนายน 2563
กุมภาพันธ์ 2563

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ
นางเบญจมาศ นาคะโร
นางเบญจมาศ นาคะโร

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

1 จัดซื้อ ให้บริการ
2 ให้บริการ
รวมงบประมาณ

งบประมำณ
เวลำที่
เงินอุดหนุน กิจกรรม ดำเนินกำร
6,000
ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา
6,000

ผู้รับผิดชอบ
นางเบญจมาศ นาคะโร
นางเบญจมาศ นาคะโร

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯร้อยละ 85 มีวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอส่งผลให้
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 ครูมีวัสดุอุปกรณ์ใช้จัดในการเรียนการสอนเหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการ
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8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน
เครื่องประเมิน
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯร้อยละ 85 จานวน 7 คน มีวัสดุ รายงานผลการปฏิบัติงาน สังเกตพฤติกรรมการ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้ผู้บริหารทราบ
เรียนการสอน
-ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯร้อยละ 85 มีวัสดุอุปกรณ์ใช้จัด รายงานผลการปฏิบัติงาน สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนการสอน
ในการเรียนการสอนเหมาะสมและเพียงพอกับความ
ต้องการ
9. สถำนที่ดำเนินกิจกรรม
9.1 โรงเรียนนาบอน

ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางเบญจมาศ นาคะโร)
ลงชื่อ...........................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการ โรงเรียนนาบอน
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โครงกำร

พัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

กิจกรรม

ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ

สนองนโยบำย สพฐ.

ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์

สนองกลยุทธ์ สพม. 12

กลยุทธ์ ข้อ 4 สร้างโอกาส ความสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา

สถำนศึกษำ

กลยุทธ์ ข้อ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ

สนองมำตรฐำนฯ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

ลักษณะกิจกรรม

ต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

นางรจนีย์ ชัยประสพ

ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
วันสาคัญต่างๆ ของไทยมีหลายประเภท ล้วนแต่มีความหมาย และสาคัญต่อประชาชนชาวไทยเป็นอันมาก
และนักเรียน ประชาชนบางส่วนที่ไม่ทราบหรือไม่ให้ความสาคัญ โรงเรียนนาบอน เป็นสถานที่จาเป็นที่จะต้อง
ฝึกอบรมนักเรียนให้รู้จักวันสาคัญต่างๆ ของชาติ มีการแสดงออกที่ดี ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนที่
พบเห็นโดยทั่วไปให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รักและหวงแหนขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของไทยให้ดารงอยู่สืบไป จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกิจกรรมวันสาคัญ เพื่อให้
นักเรียนและครูร่วมมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนได้ดาเนินการจัดขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อนักเรียนในการใช้
ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในสังคม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
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3. เป้ำหมำยของกิจกรรม
3.1 เขิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของวันสาคัญ
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละ 75 ของนักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1

ประชุมครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

พฤษภาคม 2563

นางรจนีย์ ชัยประสพ

2

เสนอขออนุมัติกิจกรรม

พฤษภาคม 2563

นางรจนีย์ ชัยประสพ

3

ดาเนินการ

ตลอดปีการศึกษา

นางรจนีย์ ชัยประสพ

4

ประเมินผล สรุปและรายงาน

กุมภาพันธ์ 2563

นางรจนีย์ ชัยประสพ
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

เวลำที่

งบประมำณ
เงินอุดหนุน

1 จัดกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ดำเนินกำร
ตลอดปี

5,000

นางรจนีย์ ชัยประสพ

การศึกษา

รวมงบประมาณ

5,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของวันสาคัญ
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

เครื่องประเมิน

นักเรีย นร้อยละ 75 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง รายงานผลการปฏิบัติงาน สังเกตพฤติกรรมการ
ประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป
นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของวันสาคัญ

ให้ผู้บริหารทราบ

เรียนการสอน

รายงานผลการปฏิบัติงาน สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนการสอน
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9. สถำนที่ดำเนินกิจกรรม
9.1 โรงเรียนนาบอน

ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางรจนีย์ ชัยประสพ)

ลงชื่อ...........................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการ โรงเรียนนาบอน
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โครงกำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน

กิจกรรม

ส่งเสริมควำมเป็นเลิศวิชำสังคมศึกษำ (ติวเข้ม)

สนองนโยบำย สพฐ.

ข้อ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สนองกลยุทธ์ สพม. 12

กลยุทธ์ ข้อ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

สถำนศึกษำ

กลยุทธ์ ข้อ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ

สนองมำตรฐำนฯ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ลักษณะกิจกรรม

ต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

นางสาวอาพร สวนกูล

ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

พฤศจิกายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนนาบอนกิจกรรมสอนเสริม “ติว” เพื่อสอนเพิ่มเติมความรู้ในวิชาหลักสาคัญแก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาที่ 6 นักเรียนมีความพร้อมในการสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในอนาคตการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนแต่ละ
โรงเรียน และเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น นอกจากนี้ ผลคะแนนสอบที่นักเรียน
ได้รับ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับนักเรียนเอง เพราะสามารถใช้เป็นหลักฐานสาคัญในการศึกษาต่อระดับสูง
ขึ้นไป ส่วนผู้ปกครองก็จะได้ใช้เป็นแนวทางแก้ไข และสนับสนุนบุตรหลานให้กระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น
เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปในแนวทางที่ดี และทางโรงเรียนยังสามารถนาผลการสอบของนักเรียนแต่ละคนไปใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องต่อความสนใจ ความต้องการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถของนักเรียนต่อไปในอนาคต ซึ่งจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน ( O-NET ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนนาบอน
2. วัตถุประสงค์
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2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 จากการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ให้สูงขึ้น
2.2 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบที่เน้นทักษะการวิเคราะห์ขั้นสูง และสร้าง
ความคุ้นเคยในการทดสอบ
2.3 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญ และประโยชน์ในการทดสอบ
3. เป้ำหมำยของกิจกรรม
3.1 เขิงปริมำณ
3.1.1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการซ่อมเสริม O-NET ร้อยละ 90
3.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน และการศึกษาต่อมาก
ขึ้น
3.2.2 นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้น มีผลการทดสอบสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
3.2.3 นักเรียนมีทักษะ และความพร้อมในการทาแบบทดสอบระดับชาติ
3.2.4 นักเรียนที่เข้าเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
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5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่

กิจกรรม

1

ประชุมครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

2

เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ

3

จัดตารางสอน

4

ดาเนินการสอนเสริม

5

ประเมินผล สรุปและรายงาน

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

22 พ.ค. 2563

นางสาวอาพร สวนกูล

23-25 พ.ค. 2563

นางสาวอาพร สวนกูล

ต.ค. 2563

วิชาการ

พ.ย. 2563- ก.พ. 2564

นางสาวอาพร สวนกูล

ก.พ. 2564

นางสาวอาพร สวนกูล

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

งบประมำณ
เงินอุดหนุน กิจกรรม

เวลำที่
ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 จัดซื้อ หนังสือคู่มือ

3,000

ต.ค.63

นางสาวอาพร สวนกูล

2 จัดทาเอกสารประกอบการ
การสอน

2,000

ต.ค.63

นางสาวอาพร สวนกูล

3 สอนตามตางราง
รวมงบประมาณ

พ.ย.63 – ก.พ.64 นางสาวอาพร สวนกูล
5,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์จากทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 2
7.1.2 นักเรียนมีความพร้อมใน การสอบระดับชาติ
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7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียน
7.2.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน และศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงกว่าเพิ่มมากขึ้น
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

เครื่องประเมิน

-ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนการสอนเสริม ONET

ลงเวลาเรียน

แบบลงเวลาเรียน

-ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น

ทดสอบ

แบบทดสอบ

9. สถำนที่ดำเนินกิจกรรม
9.1 โรงเรียนนาบอน

ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางสาวอาพร สวนกูล)

ลงชื่อ...........................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการ โรงเรียนนาบอน
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โครงกำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน

กิจกรรม

พัฒนำกำรเรียนกำรสอนสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ

สนองกลยุทธ์ สพฐ

กลยุทธ์ที่ 3 ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

สพม.12

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ

สถำนศึกษำ

กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองมำตรฐำนฯ

มาตรฐานที่ 3

ลักษณะโครงกำร

โครงการต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

1. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24(2)
กาหนดการจัดการศึกษา โดยการฝึกทักษะกระบวนคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหา และการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างมีสัดส่วน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรมใน
การดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาได้เรียนอย่างสนุกสนานมีอุปกรณ์เพียงพอ
และพัฒนาผู้เรียน ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีผลสัมฤทธิ์การเรียนที่สูงขึ้นขึ้น จึงจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนทุกคนได้ใช้อุปกรณ์ในการเรียนพลศึกษาอย่างทั่วถึง
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3.1.2 นักเรียนทุกคนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา
3.1.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นสร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
3.2.2 โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 นักเรียนร้อยละรู้จักการจัดสรรเวลาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4.2 นักเรียนร้อยละเล่นกีฬาด้วยน้าใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
4.3 นักเรียนร้อยละมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี
4.4 นักเรียนร้อยละมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1
ทาโครงการ
2
สารวจอุปกรณ์
3
เสนอซื้อ
4
ประเมินผล สรุปและรายงาน

ระยะเวลำดำเนินกำร
มิถุนายน
กรกฎาคม
กรกฎาคม
สิงหาคม

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
งบประมำณ
ที่
กิจกรรม
เงินอุดหนุน
กิจกรรม
1 ค่าซื้ออุปกรณ์ประมาณ
15,000

รวมงบประมำณ
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ

15,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสาระสุขศึกษา

เวลำที่ดำเนินกำร
มิถุนายน

ผู้รับผิดชอบ

นายสมศักดิ์
ด้วงศรีทอง
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7.1.1 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
7.1.2 นักเรียนร้อยละ 75 มีอุปกรณ์ในการเรียนการฝึกทักษะ
7.1.3 ครูนกั เรียนมีความสุขกับการเรียนการสอน
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
7.2.2 นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์ในการฝึกทักษะทุกคนและอย่างทั่วถึง
7.2.3 นักเรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
นักเรียนรู้จักการจัดสรรเวลาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
นักเรียนเล่นกีฬาด้วยน้าใจนักกีฬา
มีสุขภาพกายจิตและสุขนิสัยที่ดี
มีผลการเรียนที่สูงขึ้น

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
สอบถาม
แบบประเมิน
สังเกต
แบบประเมิน
สังเกต
แบบประเมิน
สังเกต
แบบประเมิน

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 โรงเรียนนาบอน
ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางสุพัตรา เทพมณี)
ครู ชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
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2.โครงกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
กิจกรรม
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1 ,ม.4
อบรมศาสนพิธีกรแกนนา
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 และทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 และ ม.3
วันสาคัญ
ธนาคารโรงเรียน
ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 %
สู่อาราม
การสร้างเสริมการเป็นประชาคมอาเซียน
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ,ม.6
ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
กีฬาระดับชั้นต่อต้านยาเสพติดสานสัมพันธ์น้าเงิน – เหลือง
จิตอาสาพัฒนาวัด
บริจาคโลหิต
คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)
ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง
ปันรักปันน้าใจ
จัดซื้อจัดหาพัสดุเพื่อดาเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
กิจกรรมกีฬาภายในภายนอก

ผู้รับผิดชอบ
ครูอุดมรัตน์
ครูอุดมรัตน์
ครูวันชัย
ครูวันชัย
ครูรจนีย์
ครูวันชัย
ครูณัฏฐ์วรรณ
ครูพุทธิพร
ครูอาพันธ์ชนก
ครูวันชัย
ครูวันชัย
ครูวันชัย
ครูเกศกนก
ครูเกศกนก
ครูเกศกนก
ครูอาพันธ์ชนก
ครูสมศักดิ์
ครูสุพัตรา
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
กลยุทธ์
สพม 12
กลยุทธ์
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำน
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำกำรดำเนินกำร

พัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เข้ำค่ำยอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนม,1และม.4
ข้อที่ 1จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ข้อที่ 1จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ข้อที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในความเป็นไทยและ
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายอุดมรัตน์ สุขสม
เริ่มดาเนินการ พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดโครงการ มีนาคม 2564

หลักกำรและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรของมนุษย์ได้กาหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ .10....เป้าหมายมุ่งเน้น
พัฒนา “คน” ทางโรงเรียนนาบอนได้จัดกิจกรรมอบรมเข้าค่าคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ม. 1 และม.4
เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม เพื่อตอบสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียน
เป็นผู้มีคุณธรรม – จริยธรรมดารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อให้นักเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีระเบียบ มีกริยา มารยาทไทย
เป้ำหมำย (ระบุจำนวนบุคคล หรือ จำนวนชิ้นงำนที่สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงกำร)
ด้ำนปริมำณ นักเรียนชั้นม.1และม.4ทุกคนและนักเรียนพี่เลี้ยงจานวน 380 คน
ด้ำนคุณภำพ นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองและปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมด้วยการเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม
ที่ดี
ระยะเวลำดำเนินกำร เริ่มดาเนินการ พฤษภาคม 2563สิ้นสุดโครงการ 31 มีนาคม 2564
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วิธีดำเนินกำร (รำยละเอียดกิจกรรม)
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (P)
- เสนอโครงการ
-ติดต่อวิทยากร
-แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ขั้นดาเนินการ (D)
-ดาเนินตามโครงการ
ขั้นตรวจสอบ (C) ขั้นกำกับติดตำมประเมินผล
-สังเกต สอบถาม
- ติดตามพฤติกรรมหลังการอบรม
ขั้นรายงานผล (A)
- สรุป รายงานผล

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.63

นายอุดมรัตน์ สุข
สม
นางเบญจมาศ
นาคะโร
กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน

มิ.ย. 63
ก.ค.63-ก.พ.64

ก.พ. 63

งบประมำณที่ใช้และแหล่งที่มำของงบประมำณ

ที่
1

รำยกำร
ค่าใช้จ่ายการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม นักเรียน ม.1
และ ม.4

งบดำเนินกำร
ค่ำ
ค่ำใช้
ค่ำวัสดุ
ตอบแทน สอย
60,0000

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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กำรติดตำมและประเมินผล
ที่
1

2

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแต่ละกิจกรรม
วิธีกำรประเมิน
ผลผลิต ( outputs )……………………
…………………………
……………………………………….
…………………………
………………………………………..
………………………..
ผลลัพธ์ ( outcome ) )…………………
………………………..
……………………………………….
……………………….
………………………………………..
……………………….

เครื่องมือที่ใช้
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
……..

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนชั้นม.1และม.4 สามารถลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้ 80%
2. นักเรียนปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมใหม่ได้
3. นักเรียนเป็นผู้มีกิริยามารยาทงามอย่างไทย
ประมำณกำรรำยจ่ำย

ที่

รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
รำยกำร
จำนวน หน่วยละ จำนวนเงิน

1 ค่าเตรียมการ ดาเนินการติดต่อประสานงาน
วิทยากร
2 ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมนักเรียน
3 ค่าตกแต่งจัดสถานที่
4 ค่าเอกสารคู่มือการอบรม
5 ค่าอาหารว่างนักเรียน
ค่าอาหารนักเรียน ม.1,ม4

รวม

2 รุ่น
2 รุ่น
2 รุ่น
2 รุ่น
2 รุ่น

60,000

หมำย
เหตุ
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การประเมินผล
ประเมินผลตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการอบรม
นักเรียน ม 1 ม 4 ร้อยละ 80 % ของผู้เข้าร่วมโครงการ
สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนนาบอน

ลงชื่อ........................................................ผู้เสนอกิจกรรม
( นายอุดมรัตน์ สุขสม)
ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ......................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช

หนูทอง )

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ..................................................... ผู้อนุมัติ กิจกรรม
( นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร

พัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

กิจกรรม

อบรมศำสนพิธีกรแกนนำ

สนองนโยบำย สพฐ.

ข้อ 1ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

สนองกลยุทธ์ สพม. 12

กลยุทธ์ ข้อ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

สถำนศึกษำ

กลยุทธ์ ข้อ 1ปลูกฝังคณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกในความเป็นไทยและ
วิถีชวี ิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สนองมำตรฐำนฯ

มาตรฐานข้อที่ 1คุณภาพของผู้เรียน

ลักษณะกิจกรรม

ใหม่

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

นายอุดมรัตน์ สุขสม

ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

14 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
ศาสนพิ ธี เ ป็ น แบบแผนในการประกอบพิ ธี ก รรมทางศาสนาอั น แสดงออกถึ ง ความศรั ท ธา ใน
พระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ยึดมั่นประพฤติ
ตนเป็นคนดีตามหลักโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งในการปฏิบัติศาสนพิธีนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่ศาสนพิธี กรจะต้องถือปฏิบัติ
อย่างเข้าใจและถูกต้อง เพื่อให้เข้าถึงสาระสาคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดี
งามที่มีมาแต่โบราณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พิจารณาเห็นความสาคัญและจาเป็นในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่
ศาสนพิธีกรในการประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้มีแนวปฏิบัติในการประกอบศาสนพิธี
เป็นไปในแนวเดียวกัน มีความเป็นเอกภาพ ถูกต้องตามหลักการประกอบศาสนพิธี อันเป็นพื้นฐานของการเข้าถึง
สาระสาคัญของหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเยาวชนชาวพุทธซึ่งจะเป็ นอุบาสก
อุบาสิกา และศาสนพิธีกรในอนาคต หากได้รับการปลูกฝังให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีที่ถูกต้องตามหลักคาสอนทาง
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พระพุทธศาสนา ถือได้ว่าเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับพระพุทธศาสนา ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมอบรมศาสน
พิธีกรแกนนานี้ขึ้น โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมายสาคัญเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีที่ถูกต้องตามหลักการประกอบศาสนพิธี
2.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถประกอบศาสนพิธีได้ถูกต้องตามหลักการประกอบศาสนพิธี
3. เป้ำหมำยของกิจกรรม
3.1 เขิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 50
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี สามารถประกอบศาสนพิธีได้ถูกต้อง
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคคลอื่น ๆ ได้
3.2.2 ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการมีความศรั ทธาหนักแน่นมั่นคงในพระรัตนตรัย สามารถประยุกต์
หลักศาสนพิธีมาปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 จานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมาย
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5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1

ขออนุมัติดาเนินกิจกรรม

พฤษภาคม 2563

กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน

2

ประชุมคณะกรรมการ

มิถุนายน 2563

กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน

3

ติดต่อประสานงาน และดาเนิน
กิจกรรม

ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน

4

ประเมินผล สรุปและรายงาน

กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

งบประมำณ
เงินอุดหนุน

1 ดาเนินกิจกรรม

1,000

รวมงบประมาณ

1,000

กิจกรรม

เวลำที่
ดำเนินกำร
มกราคม 2564

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนแกนนาร้อยละ 50 มีแนวปฏิบัติในการประกอบศาสนพิธีเป็นไปในแนวเดียวกัน มี
ความเป็นเอกภาพ ถูกต้องตามหลักการประกอบศาสนพิธี
7.2 เชิงคุณภำพ
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7.2.1 นักเรียนโรงเรียนนาบอนมีความศรัทธาหนักแน่นมั่นคงในพระรัตนตรัย ถือพระรัตนตรัย
เป็นสรณะสูงสุด มีความเข้าใจในหลักธรรมพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาโดยผ่านกระบวนการของศาสนพิธี และ
สามารถนามาประยุกต์ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

นักเรียนโรงเรียนนาบอนมีความศรัทธาหนักแน่นมั่นคงใน สอบถาม
พระรัตนตรัย ถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะสูงสุด

เครื่องประเมิน
แบบสอบถาม

9. สถำนที่ดำเนินกิจกรรม
9.1 โรงเรียนนาบอน หมู่ที่ 2 ตาบลแก้วแสน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นายอุดมรัตน์ สุขสม)

ลงชื่อ...........................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการ โรงเรียนนาบอน
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โครงกำร

พัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

กิจกรรม

กำรอยู่ค่ำยพักแรมลูกเสือ – เนตรนำรี สำมัญรุ่นใหญ่ ม.2 และทดสอบ
วิชำพิเศษลูกเสือ – เนตรนำรี สำมัญรุ่นใหญ่ ม.1 และ ม.3

สนองนโยบำย สพฐ.

ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

สนองกลยุทธ์ สพม.12

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา

สถำนศึกษำ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่นเน้นการ
บูรณาการการเรียนรู้และการดารงชีวิต

สนองมำตรฐำน ฯ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ลักษณะโครงกำร

โครงการต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

นายวันชัย มณีสม

ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
การที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ ให้มีความอดทน ความสามัคคี มีความซื่อสัตย์ รู้จักเสียสละ และบาเพ็ญตน เป็น
ประโยชน์มีทักษะการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมสาคัญที่สามารถส่งเสริมคุณธรรมดังกล่าว
เพื่อเป็นการสนองนโยบายกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่น
ใหญ่ โรงเรียนนาบอน จัดให้มีการอยู่ค่ายพักแรมขึ้นเป็นประจาทุกปี นับตั้งแต่ได้ขออนุญาตจัดตั้งกองลูกเสือเป็ น
ต้นมา ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ให้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างกว้างขว้าง เป็นการพัฒนาตนเอง
พัฒนาชุมชน เพื่อให้บุคคลอื่นให้เห็นความสาคัญของกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนนาบอนจึงจัดให้มีการอยู่
ค่ายพักแรมอีกครั้งหนึ่ง
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมลูกเสือให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยและมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
4. เพื่อฝึกการทางานเป็นหมู่คณะ
5. เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
ลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 – ม. 3 จานวน 460 คนได้อยู่ค่ายพักแรมและทดสอบวิชา
พิเศษและทากิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 100
3.2 เชิงคุณภำพ
ลูกเสือ – เนตรนารีทุกระดับชั้นได้ประสบการณ์ตรง มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ
มากยิ่งขึ้น
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละของจานวนบุคลากรและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
4.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
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5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
1.

กิจกรรม

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

8 ม.ค. 2564
15 ม.ค. 2564

นายวันชัย มณีสม

ขั้นเตรียมการ (Plan)
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 ประชุมผู้กากับลูกเสือ – เนตรนารี
เพื่อเตรียมการ ซักซ้อมความเข้าใจ

2.

3.

ขั้นดาเนินการ (Do)
2.1 ดาเนินงานตามโครงการ

27 - 29 ม.ค. 2564

ผู้กากับลูกเสือ – เนตรนารี

ขั้นตรวจสอบ (Check)
3.1 ติดตามประเมินผล

4.

ผู้กากับลูกเสือ – เนตรนารี

ขั้นแก้ไขปรับปรุง (Acts)
4.1 เขียนสรุปรายงานการประเมิน
4.2 นาแบบประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาแก้ไข

5 ก.พ. 2564

ผู้กากับลูกเสือ – เนตรนารี

12 ก.พ. 2564

ผู้กากับลูกเสือ – เนตรนารี

19 ก.พ. 2564

ผู้กากับลูกเสือ – เนตรนารี
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
งบประมำณ

เวลำที่
ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

24,000

27 มกราคม
2564

หัวหน้ากลุ่มลูกเสือ ม.2

ค่าอาหารว่างครูและพี่เลี้ยง 40 คน (ม.2)
จานวน 6 มื้อ ๆ ละ 25 บาท

6,000

27 มกราคม
2564

หัวหน้ากลุ่มลูกเสือ ม.2

3.

ค่ารถเหมาเช่ารับ – ส่งครูและพี่เลี้ยง
จานวน 1 คัน ๆ ละ 14,000 บาท

14,000

27 มกราคม
2564

หัวหน้ากลุ่มลูกเสือ ม.2

4.

ค่าอาหารครูและพี่เลี้ยง 30 คน
(ม.1และม.3) จานวน 2 มื้อ ๆ ละ 100 บาท

6,000

27 มกราคม
2564

หัวหน้ากลุ่มลูกเสือ
ม.1และ ม.3

5.

ค่าอาหารว่างครูและพี่เลี้ยง 30 คน
(ม.1และม.3) จานวน 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท

1,500

27 มกราคม
2564

หัวหน้ากลุ่มลูกเสือ
ม.1และ ม.3

6.

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ม.1และม.3

6,000

27 มกราคม
2564

หัวหน้ากลุ่มลูกเสือ
ม.1และ ม.3

7.

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ม.2

6,000

27 มกราคม
2564

หัวหน้ากลุ่มลูกเสือ ม.2

รวมงบประมำณ

63,500

ขอเบิกเพียง

60,000

ที่

กิจกรรม

1.

ค่าอาหารครูและพี่เลี้ยง 40 คน (ม.2)
จานวน 6 มื้อ ๆ ละ 100 บาท

2.

เงิน
กิจกรรม
อุดหนุน

209
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 จานวนบุคลากรและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
8. กำรประเมินผล
วิธีกำรประเมิน

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
- ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

เครื่องมือที่ใช้

1. สังเกต

1. แบบสังเกต

2. สอบถาม

2. แบบสอบถาม

1. สังเกต

1. แบบสังเกต

2. สอบถาม

2. แบบสอบถาม

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 โรงเรียนนาบอน

ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอกิจกรรม
(นายวันชัย มณีสม)
ครูชานาญการพิเศษ
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ลงชื่อ........................................................... ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ ...........................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
ลำดับที่

รำยกำร

จำนวน

รำคำต่อหน่วย

รวม

(บำท)

(บำท)

1.

ค่าอาหารครูและพี่เลี้ยง
40 คน (ม.2)

6

100

24,000

2.

ค่าอาหารว่างครูและพี่
เลี้ยง 40 คน (ม.2)

6

25

6,000

3.

ค่ารถเหมาเช่ารับ – ส่งครู
และพี่เลี้ยง

1

14,000

14,000

4.

ค่าอาหารครูและพี่เลี้ยง
30 คน (ม.1และม.3)

2

100

6,000

5.

ค่าอาหารว่างครูและพี่
เลี้ยง 30 คน (ม.1และม.3)

2

25

1,500

6.

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ม.1และ
ม.3

2

3,000

6,000

7.

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ม.2

1

6,000

6,000

หมำยเหตุ
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ

พัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
วันสำคัญ
ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ข้อที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์
นายวันชัย มณีสม
18 พฤษภาคม 2563 – 26 กุมภาพันธ์ 2564

สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
1. หลักกำรและเหตุผล
ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ มี ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งทางด้ า นประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมมาตั้ ง แต่ อ ดี ต
มีวันสาคัญต่าง ๆ มากมาย ที่ยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมา แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่งรวดเร็ว
ทางด้านวัตถุส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็นความสาคัญ
ขาดจิตสานึกในการเป็นผู้ให้ เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขั นและรับวัฒนธรรมของชาติ
ตะวันตกได้ง่าย
โรงเรียนนาบอน จึงได้จัดกิจกรรมวันสาคัญของชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าการ รักษาไว้ซึ่ง
สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ดารงไว้ซึ่งประเพณีและภูมิปัญญาไทยไว้ โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
ทากิจ กรรมในวัน สาคัญ ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถนาหลักธรรมไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
ประจาวัน ทาให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มีความสันติสุข
เจริญรุ่งเรืองสืบไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ ได้แก่ วันไหว้ครู วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
วันเข้าพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี วันแม่แห่งชาติ วันลอยกระทง วันพ่อแห่งชาติ
วันขึ้นปีใหม่ วันปิยมหาราช เป็นต้น
2.2 เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดารงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม
รักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
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3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดารงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม
รักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
4.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1.
1. ขั้นเตรียมการ (Plan)
1. ประชุมวางแผนการดาเนินการจัด
โครงการ
2. เขียนโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ
2.
2. ขั้นดาเนินการ (Do)
1. ดาเนินการตามกาหนดการ แผนการ
ที่วางไว้
3.
3.ขั้นตรวจสอบ (Check)
1. สังเกตจากความร่วมมือในการร่วม
กิจกรรม
2. ประเมินจากการตอบแบบสอบถาม
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
4.
4. ขั้นแก้ไขปรับปรุง (Acts)
1. เขียนสรุปรายงานการประเมิน
2. นาแบบประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
แก้ไข

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

18 พฤษภาคม 2563

นายวันชัย มณีสม

25 พฤษภาคม 2563

นายวันชัย มณีสม

1 มิถุนายน 2563
– 20 กุมภาพันธ์ 2564

คณะกรรมการนักเรียน

1 กรกฎาคม 2563
– 20 กุมภาพันธ์ 2564
20 กุมภาพันธ์ 2564

คณะกรรมการนักเรียน

25 กุมภาพันธ์ 2564
26 กุมภาพันธ์ 2564

คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียน
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

เงินอุดหนุน

เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน

1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์วันสาคัญ

4,000

2. ค่าเกียรติบัตร

2,000

รวมงบประมำณ

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย มณีสม
– 20 กุมภาพันธ์ 2564
1 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย มณีสม
– 20 กุมภาพันธ์ 2564

6,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดารงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม
รักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
ผลผลิต (outputs)
- นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
ผลลัพธ์ (outcome)
- ความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 โรงเรียนนาบอน

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
1. สังเกต
1. แบบสังเกต
2. สอบถาม
2. แบบสอบถาม
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ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอกิจกรรม
(นายวันชัย มณีสม)
ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ........................................................... ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ ...........................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
รำคำต่อหน่วย
รวม
ลำดับที่
รำยกำร
จำนวน
(บำท)
(บำท)
1.
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์วัน
10
400
4,000
สาคัญ
2.
ค่าเกียรติบัตร
10
200
2,000

หมำยเหตุ
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โครงกำร

พัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

กิจกรรม
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สพม.12

ธนำคำรโรงเรียน
ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ ข้อ 4 สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา
กลยุทธ์ ข้อ 1ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกในความเป็นไทยและวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางรจนีย์ ชัยประสพ
พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564

สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะกิจกรรม
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

1. หลักกำรและเหตุผล
จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันทาให้ผู้ปกครองและนักเรียน เกิดปัญหาด้านการเงิน
การ
แก้ปั ญหาที่ดีที่สุด คือ การออมเงิน โดยสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนถึงคุณค่าของเงิน และน้อมนาหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในชีวิตประจาวัน คือ ความ
พอประมาณในการใช้จ่ายของตนเอง ความมีเหตุผลในการเลือกซื้อสิ่งของที่จาเป็นเหมาะสมกับฐานะของตนเอง มี
ภูมิคุ้มกันสามารถเก็บออมเงินเพื่อนาไปใช้ในยามที่คับขัน เพื่อให้นักเรียนดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่เดือดร้อน
การออมจึงนับว่าเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยปลูกฝังนิสัยการออมให้นักเรียนรู้จักวางแผน การใช้จ่าย
ในชีวิตประจาวัน และอนาคตของตนเอง เพื่อให้ใช้เงินอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด โรงเรียนนาบอน เห็น
ความสาคัญในการปลูกฝังนิสัยการออมที่ดีของนักเรียน ตลอดจนเป็น การเสริมสร้างพัฒนาทักษะความสามารถ
ของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ระบบการเงินการธนาคารอย่างถูกต้อง เป็นประสบการณ์ตรงที่สามารถนาไปใช้ใน
การประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งเป็นการอานวยความสะดวกในการบริการด้านการออมทรัพย์ให้แก่นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมในด้านการประหยัด อดออมให้กับนักเรียน และสามารถดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบใน
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การทางาน และเสียสละเพื่อส่วนรวม
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 75 ที่เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารโรงเรียน มีเงินออมกับธนาคารโรงเรียน
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยด้านการประหยัด อดออม และสามารถดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละนักเรียนมีเงินออมกับธนาคารโรงเรียน และสามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1
ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกับบุคลากร
2
เสนอขออนุมัติโครงการ
3
ดาเนินการ
4
ประเมินและสรุป

ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
ตลอดปีการศึกษา
มีนาคม 2564

ผู้รับผิดชอบ
นางรจนีย์ ชัยประสพ

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

เวลำที่ดำเนินกำร
เงินอุดหนุน

1

กิจกรรมธนาคารโรงเรียน

5,000

ผู้รับผิดชอบ

เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
ตลอดปีการศึกษา

นางรจนีย์
ชัยประสพ
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รวมงบประมำณ

5,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนร้อยละ 75 ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน และมีเงินออมกับธนาคารโรงเรียน
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยด้านการประหยัด อดออม และสามารถดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
ร้อยละนักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยด้านการประหยัด อดออม และ
สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
การสังเกต แบบการสังเกต

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 โรงเรียนนาบอน
ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
ร

( นางรจนีย์ ชัยประสพ )
ครู
ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
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ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ

พัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 % (เรำรักหมวกกันน้อค)
ข้อที่ 1ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ข้อที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข้อที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คุณภาพผู้เรียน
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์
นายวันชัย มณีสม
18 พฤษภาคม 2563 – 26 กุมภาพันธ์ 2564

สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
1. หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการเสียชีวิตและความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยกาลังทวี
ความรุนแรงมากขึ้น การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ทั้งในผู้ใหญ่และเด็กเฉลี่ยขั้นต่าชั่วโมงละ 1 คน
ผู้ตายดังกล่าวเป็นเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ประมาณวันละ 1.4 คน ในช่วงเทศกาลการตายจะเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า เป็น
ที่ ย อมรั บ แล้ ว ว่ า อุ บั ติ เ หตุ บ นท้ อ งถนนเป็ น อี ก หนึ่ ง ปั จ จั ย ที่ น าความสู ญ เสี ย ทั้ ง ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
มาสู่ ป ระชาชน โดยที่ เ ราไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสนใจอย่ า งจริ ง จั ง การรณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ อ ย่ า งเดี ย ว
อาจไม่เพีย งพอ ที่จ ะก่อให้ เกิดความตระหนักในการป้องกันอุบัติเหตุจราจร ความน่าสนใจอยู่ที่ประเทศไทย
มีผู้บาดเจ็บจานวนมากเป็นเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี และเป็นการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะกว่า 5,000 คน ในปีที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ หากไม่มีการควบคุมป้องกันอย่างจริ งจังและต่างไปจาก
เดิม ในปีนี้จะต้องรับมือกับการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในเด็กเพิ่มขึ้นอีกแน่นอน
การสวมหมวกนิรภัย เป็นพฤติกรรมความปลอดภัยที่สาคัญที่ใช้ทุนน้อยแต่ให้ผลลัพธ์สูง หากทาให้ผู้ใช้
รถจักรยานยนต์บนท้องถนนสวมหมวกนิรภัยได้เฉลี่ย ร้อยละ 90 จะลดการตายและการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะได้
ร้อยละ 30 แต่จากการรายงานเฝ้าระวังการบาดเจ็บรุนแรงของกรมควบคุมโรค พบว่า เด็กที่บาดเจ็บจากการใช้
รถจั กรยานยนต์ ร้ อ ยละ 99.9 ไม่ไ ด้ส วมหมวกนิรภัย สภาพปัญหานี้พบบนท้อ งถนนทั่ว ประเทศไทย รวมทั้ ง
ในโรงเรียนนาบอนด้วย
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โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 % (เรารักหมวกกันน้อค) จึงเป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยสร้าง
เสริมวินัยการขับขี่อย่างปลอดภัย ให้กับนักเรียน รวมทั้งสร้างจิตสานึกให้รู้จักป้องกันอุบัติเหตุที่จะมาสู่ตนเองและ
ผู้อื่นเพื่อลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่จะตามมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสาคัญและร่วมมือกันในการลดการบาดเจ็บ ที่ศีรษะจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์
2.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กทุกเวลาที่ใช้
รถจักรยานยนต์ รวมทั้งวินัยในการใช้รถ ใช้ถนน
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 100 สวมหมวกกันน้อคในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนมีวินัยในการใช้รถ ใช้ถนนและปฏิบัติตามกฎจราจร
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละของนักเรียนที่สวมหมวกกันน้อคในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
4.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1.
1. ขั้นเตรียมการ (Plan)
1. ประชุมวางแผนการดาเนินการจัดโครงการ
2. เขียนโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ
2.
2. ขั้นดาเนินการ (Do)
1. ดาเนินการตามกาหนดการ แผนการที่วาง
ไว้
3.
3.ขั้นตรวจสอบ (Check)
1. สังเกตจากความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม
2. ประเมินจากการตอบแบบสอบถามของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

18 พฤษภาคม 2563
25 พฤษภาคม 2563

นายวันชัย มณีสม
นายวันชัย มณีสม

1 มิถุนายน 2563
– 20 กุมภาพันธ์ 2564

ครูเวรประจาวัน , นศท.

1 กรกฎาคม 2563
– 20 กุมภาพันธ์ 2564
20 กุมภาพันธ์ 2564

ครูเวรประจาวัน , นศท.
นายวันชัย มณีสม
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4.

4. ขั้นแก้ไขปรับปรุง (Acts)
1. เขียนสรุปรายงานการประเมิน
2. นาแบบประเมินมาปรับปรุงพัฒนาแก้ไข

25 กุมภาพันธ์ 2564
26 กุมภาพันธ์ 2564

นายวันชัย มณีสม
นายวันชัย มณีสม

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

1.

ค่าอาหารว่างวิทยากรที่มาอบรมให้
ความรู้

เงินอุดหนุน

2. ค่าเกียรติบัตร

เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
1,000
500

รวมงบประมำณ

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 กรกฎาคม 2563
นายวันชัย มณีสม
– 20 กุมภาพันธ์ 2564
1 กรกฎาคม 2563
นายวันชัย มณีสม
– 20 กุมภาพันธ์ 2564

1,500

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนร้อยละ 100 สวมหมวกกันน้อคในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนมีวินัยในการใช้รถ ใช้ถนนและปฏิบัติตามกฎจราจร
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
ผลผลิต (outputs)
- นักเรียนร้อยละ 100 สวมหมวกกันน้อคในขณะขับขี่
รถจักรยานยนต์
ผลลัพธ์ (outcome)
- ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
1. สังเกต
1. แบบสังเกต
2. สอบถาม
2. แบบสอบถาม
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9.1 โรงเรียนนาบอน

ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอกิจกรรม
(นายวันชัย มณีสม)
ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ........................................................... ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ ...........................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
รำคำต่อหน่วย
รวม
ลำดับที่
รำยกำร
จำนวน
(บำท)
(บำท)
1.
ค่าอาหารว่างวิทยากร
1
1,000
1,000
2.
ค่าเกียรติบัตร
1
500
500

หมำยเหตุ
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โครงกำร

กำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

กิจกรรม

สู่อำรำม

สนองนโยบำย สพฐ.

ข้อ 1ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

สนองกลยุทธ์ สพม. 12

กลยุทธ์ ข้อ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา

สถำนศึกษำ

กลยุทธ์ ข้อ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกในความเป็นไทยและวิถี
ชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สนองมำตรฐำนฯ ข้อที่

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ลักษณะกิจกรรม

กิจกรรมต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

นางณัฏฐ์วรรณ ศรีแก้ว

ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

1 พฤศจิกายน 2563 - 31 มีนาคม 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาชาติไทยแต่เยาวชนยุคใหม่ไม่ค่อยให้ความสาคัญต่อวัดและหลักธรรมคา
สอน รวมทั้งประเพณีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาจึงควรส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสไปวัดทาบุญ ทากิจกรรม
ต่างๆทางพระพุทธศาสนา และทากิจกรรมที่เป็นจิตอาสาต่อสังคมให้มากขึ้นเพื่อปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีในการ
ทานุบารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
2.2 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตกุศลและจิตอาสาในการทานุบารุงพระพุทธศาสนา
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3. เป้ำหมำยของกิจกรรม
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ไปวัดทาบุญ และร่วมปฏิบัติศาสนพิธี
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนมีความศรัทธาเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนา
3.2.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
4.ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละนักเรียนมีความศรัทธาเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนา
4.2 ร้อยละนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1

ประชุมครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

พฤศจิกายน 2563

นางณัฏฐ์วรรณ ศรีแก้ว

2

เสนอขออนุมัติกิจกรรม

พฤศจิกายน 2563

นางณัฏฐ์วรรณ ศรีแก้ว

3

ดาเนินการ

4

ประเมินผล สรุปและรายงาน

ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 นางณัฏฐ์วรรณ ศรีแก้ว
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564

นางณัฏฐ์วรรณ ศรีแก้ว

227

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
งบประมำณ
ที่

เวลำที่
ดำเนินกำร

กิจกรรม
เงินอุดหนุน กิจกรรม

1

นักเรียนประกอบศำสนพิธีที่วัด

1,000

ผู้รับผิดชอบ

ธันวาคม 2563- นางณัฏฐ์วรรณ
มกราคม 2564
ศรีแก้ว

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ไปวัดทาบุญ และร่วมปฏิบัติศาสนพิธี
7.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนมีความศรัทธาเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนา
3.2.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือประเมิน

ร้อยละนักเรียนมีความศรัทธาเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนา

การสังเกต

แบบการสังเกต

ร้อยละนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์

การสังเกต

แบบการสังเกต
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9. สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนนาบอน และวัดมณีเจริญ

ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอกิจกรรม
( นางณัฏฐ์วรรณ ศรีแก้ว )
ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ........................................................... ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
( นายเดโช หนูทอง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

ลงชื่อ ................................................... ผู้อนุมัติ กิจกรรม
( นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร

กำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

กิจกรรม

กำรสร้ำงเสริมกำรเป็นประชำคมอำเซียน

สนองนดยบำย สพฐ.

ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

สนองกลยุทธ์ สพม. 12

ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

สถำนศึกษำ

ข้อที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่นเน้นการ
บุรณาการ การเรียนรู้และการดารงชีวิต

สนองมำตรฐำน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ลักษณะกิจกรรม

กิจกรรมต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ผู้รับผิดชอบงำน

นางสาวพุทธิพร สุขสม และ นางรจนีย์ ชัยประสพ

ระยะเวลำดำเนินกำร

1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563

1. หลักกำรและเหตุผล
สมาชิกประชาชาติแห่งอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) กาหนดร่วมกันเพื่อเปิดประชาคมอาเซียนในปี
พ.ศ .2558 การกาหนดให้ ป ระชาคมอาเซีย นเป็น “ตลาดเดี ย ว” (The Single Market) แห่ งกฎอาเซี ยน นั้ น
หมายความว่าในระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศจะไม่มีมาตรการใดเป็นอุปสรรคในด้านการบริการ
แรงงาน เป็นต้น ในลักษณะเช่นนี้เกิดสภาวะการแข่งขันเชิงประสิทธิภาพและความสามารถของการผลิตทรัพยากร
มนุษย์เข้าสู่ตลาดแรงงาน หลังจากที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการทุกฝ่ายต่างเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะภาคการศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการเตรียม
ความพร้อมของเด็กและเยาวชน ที่ถือเป็นอนาคตสาคัญของประเทศ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนนาบอน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาเยาวชนเพื่อเตรียมการเป็น
พลเมืองอาเซียนที่มีคุณภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดประชาคม
อาเซียน
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาอาเซียน
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
3. เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักใน Spirit of ASEAN และมีเจตคติที่ดี
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 ด้ำนปริมำณ
1. นักเรียนโรงเรียนนาบอนทุกคน
3.2 ด้ำนคุณภำพ
1. นักเรียนที่โรงเรียนนาบอนทุกคนร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในระดับดี
ขึ้นไป
2. นักเรียนที่โรงเรียนนาบอนทุกคนร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
อาเซียน ระดับดีขึ้นไป

ใน

3. นักเรียนที่โรงเรียนนาบอนทุกคนร้อยละ 90 มีความตระหนักและมีเจตคติที่ดี
ต่อ Spirit of ASEAN ในระดับดีขึ้นไป
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 นักเรียนได้รับความรู้ ความสุข จากการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเสริมการเป็นประชาคมอาเซียน
4.2 นักเรียนนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4.3 นักเรียนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก
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5. แผนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอน/กิจกรรม

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมกำร
1)เขียนโครงการ

16 พ.ค. 2563

2) ขออนุมัติโครงการ

10 มิ.ย. 2563

3) ประชุมครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาเพื่อวาง
แผนการทางาน

25 มิ.ย. 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2. ขั้นดำเนินกำร
1)ประชุมวางแผนเพื่อดาเนินการ

2 ก.ค. 2563

นางสาวอาพร สวนกูล

2)ประชาสัมพันธ์

20 ก.ค. 2563

นายอุดมรัตน์ สุขสม

8 ส.ค. 2563

นางณัฏฐ์วรรณ ศรีแก้ว

3)จัดกิจกรรมวันอาเซียน
กิจกรรมาอาเซียนประกอบด้วย

นักเรียนโรงเรียน
นาบอนทุกคน

นางเบญจมาศ นาคะโร

- การแสดงระบาอาเซียน

นางรจนีย์ ชัยประสพ

- การแสดงนิทรรศการอาเซียน

นางสาวพุทธิพร สุขสม

- การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
- ประกวด MISS ASEAN
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- การมอบรางวัล
3. ขั้นตรวจสอบ

1)การสังเกตุ

8 ส.ค. 2563

2)ประเมินผลงานนักเรียน

นางรจนีย์ ชัยประสพ
นางเบญจมาศ นาคะโร

4. ขั้นรำยงำน
1)รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหาร
ทราบ

สิ้นภาคเรียน

นางสาวพุทธิพร สุขสม
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ (5,000 บำท)
งบดาเนินการ
ที่

รายการ

ค่า
ตอบแทน

1.

ค่าวัสดุ รวม

กำรประชำสัมพันธ์
1.1 วัสดุ อุปกรณ์ การจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานอาเซียน

2.

ค่าใช้
สอย

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

-

-

2.1 ของรางวัลการแข่งขันตอบปัญหา
อาเซียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1,000

-

2.2 ของรางวัลการแข่งขันตอบปัญหา
อาเซียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1,000

2.3 ของรางวัลการประกวด MISS ASEAN

1,000

1,000

เงินอุดหนุน

-

1,000

เงินอุดหนุน

-

-

1,000

เงินอุดหนุน

1,000

-

-

1,000

เงินอุดหนุน

2.4 วัสดุ อุปกรณ์ การจัดนิทรรศการ
อาเซียน

-

-

1,000

1,000

เงินอุดหนุน

2.5 การจัดการแสดง

-

-

-

-

กิจกรรมงำนอำเซียน
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.2 เชิงปริมำณ
1. นักเรียนที่โรงเรียนนาบอนทุกคนร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. นักเรียนที่โรงเรียนนาบอนทุกคนร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในอาเซียน
3. นักเรียนที่โรงเรียนนาบอนทุกคนร้อยละ 90 มีความตระหนักและมีเจตคติที่ดีต่อ Spirit of ASEAN
7.2 เชิงคุณภำพ
1. นักเรียนเข้าใจการเป็นพลเมืองประชาคมอาเซียน
2. นักเรียนรู้หน้าที่ บทบาทการเป็นพลเมืองประชาคมอาเซียนไปใช้ได้อย่างถูกต้องในชีวิตประจาวัน
3. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้เป็นพลเมืองประชาคมอาเซียน
กำรประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแต่ละกิจกรรม
1

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ผลผลิต (outputs)

1. สังเกต

1. แบบประเมิน

1. นักเรียนที่โรงเรียนนาบอนทุกคนร้อยละ
80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนในระดับดีขึ้นไป

2. สัมภาษณ์

2. แบบทดสอบรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมทุกระดับชั้น
ทั้งระดับโรงเรียน

2. นักเรียนที่โรงเรียนนาบอนทุกคนร้อยละ
80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศ
เพื่อนบ้านในอาเซียน ระดับดีขึ้นไป
ผลลัพธ์ (outcomes)

3. การทดสอบทุก
ระดับชั้น
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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2.

1. นักเรียนโรงเรียนนาบอนทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและ
ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ในระดับดี
2. นั กเรี ย นที่โ รงเรีย นนาบอนร้ อยละ 90 มี
ความตระหนักและมีเจตคติที่ดี
ต่อ Spirit of ASEAN ในระดับดีขึ้นไป

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน ตาบลแก้วแสน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางสาวพุทธิพร สุขสม)
ตาแหน่ง ครู คศ.1

ลงชื่อ.................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร
พัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6
สนองนโยบำย สพฐ.
ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
โรงเรียน

ข้อ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ

สนองมำตรฐำน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

ลักษณะโครงกำร

โครงการต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดอบ

งานแนะแนว

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

นางสาวอาพันธ์ชนก วิวรรณ

ระยะเวลำดำเนินกำร

พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม พ.ศ.2564

1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนนาบอน จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในทุก ๆ ปีการศึกษาโรงเรียนนาบอน ได้ผลิตนักเรียนให้จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)
และชั้นม.6 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน ซึ่งจะต้องสาเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและลูกศิษย์ ซึ่งเคยอบรมสั่งสอน กันมา
โรงเรียนนาบอนจึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาประจาปีการศึกษา
2563 โดยมีผู้บริหาร และคณะครู ร่วมสร้างขวัญและกาลังใจอย่างพร้อมเพรียง

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา
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2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน และรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป

3. เป้ำหมำย
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2563 ทุกคน
3.1.2 ครูและบุคลากรโรงเรียนนาบอน จานวน 50 คน

3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนมีขวัญและกาลังใจในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
3.2.2 นักเรียนและครู รุ่นพี่และรุ่นน้องมีความสัมพันธ์อันดีงามต่อกัน
3.2.3 นักเรียนรุ่นน้องมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จ

4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.2 ร้อยละผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีทักษะกระบวนการทางานเป็นทีม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข
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5. แผนกำรดำเนินงำน
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1

ประชุม วางแผน จัดทาโครงการ

พฤษภาคม 2563

งานแนะแนว

2

เสนอโครงการ ขออนุมัติ

มิถุนายน 2563

”

3

วางแผนรูปแบบดาเนินงาน

มิ.ย. 63 – ม.ค. 64

”

4

ดาเนินงานตามโครงการ

กุมภาพันธ์ 2564

”

5

ประเมินผล/สรุปรายงานโครงการ

มีนาคม 2564

”

6.รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
รำยกำร

ที่

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม

เงินอื่นๆ

รวม

1

วัสดุ -อุปกรณ์

10,000

-

-

10,000

2

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

-

-

25,000

25,000

3

ค่าวัสดุจัดซุ้มแสดงความยินดี

-

-

3,600

3,600

-

28,600

38,600

รวม

10,000

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามีขวัญและกาลังใจ ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. ครูกับนักเรียน และรุ่นพี่กับรุ่นน้อง มีความสัมพันธ์อันดีงามต่อกัน
3. นักเรียนรุ่นต่อไปมีแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น
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8. การติดตามผล/ประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

วิธีวัด / ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด

1. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

- สารวจข้อมูลการศึกษาต่อ - แบบสารวจ

2. ร้อยละผู้เรียนและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม

- สังเกตการร่วมกิจกรรม

- แบบประเมิน
- แบบสอบถาม

9. สถานที่ดาเนินโครงการ

โรงเรียนนาบอน

ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอกิจกรรม
(นางสาวอาพันธ์ชนก วิวรรณ )

ลงชื่

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
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ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
โครงกำร
พัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
กิจกรรม
ปันรักปันน้ำใจ
สนองนโยบำย สพฐ.
ข้อ 2 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
สนองกลยุทธ์

สพม.12

ข้อ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน

โรงเรียน

ข้อ 1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิต

ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนองมำตรฐำน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

ลักษณะโครงกำร

โครงการต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดอบ

งานแนะแนว

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

นางสาวอาพันธ์ชนก วิวรรณ

ระยะเวลำดำเนินกำร

พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม พ.ศ.2564

1. หลักการและเหตุผล

หน่วยหลักของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งประเทศ คือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่
ของคนในสังคม ซึ่งการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวมนั้น จาเป็นต้องยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนเพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนาจนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
ปัจจุบันจานวนผู้ด้อยโอกาสในสังคมมีจานวนมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันเป็นสังคมเล็กๆ ภายใต้สถาน
สงเคราะห์ มูลนิธิ หรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือโดยตรง ทั้งนี้การการดูแลผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์ เป็น
ภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องเสียสละแรงกาย แรงใจ และอุทิศตนเป็นอย่างมาก
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ดังนั้นจึงก่อให้เกิดแนวคิดในการจัดโครงการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้ที่จาเป็นพื้นฐาน ในการ
ดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยจัดขึ้นภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า " ปันรัก ปันน้าใจ "

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
2. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน

3. เป้ำหมำย
ด้านปริมาณ
1. นักเรียนร้อยละ 50 ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้ด้อยโอกาส
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนมีโอกาสทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
2. นักเรียนมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4.1 ร้อยละของนักเรียนและบุคลากรที่ร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้ด้อยโอกาส
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5. แผนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

(When)

(Who)

5.1 ขั้นเตรียมกำร (P)
1. เขียนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
4. ประสานงานกับสถานสงเคราะห์

พ.ค. – ส.ค. 2563
- น.ส.อาพันธ์ชนก

5. จัดเตรียมวัสดุ – อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินกิจกรรม

วิวรรณ

6. ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเชิญชวนนักเรียนร่วม
บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนาไปมอบแก่ผู้ด้อยโอกาส
5.2 ขั้นดำเนินกำร (D)
ตัวแทนนักเรียนและครูไปบริจาคเงินและสิ่งของแก่
ผู้ด้อยโอกาส ณ สถานสงเคราะห์

ก.ย. – ธ.ค. 63

5.3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (C)
1. ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. สังเกตจากการปฏิบัติ
5.4 ขั้นรำยงำนผล (A)
1. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
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6.รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

รำยกำร

งบประมำณ
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม

1 ค่าพาหนะ

8,000

2 ไวนิล

1,000

3 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์

1,000

รวมงบประมำณ

10,000

เวลำที่
ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.63 - ก.พ.64

น.ส.อาพันธ์ชนก

เงินอื่นๆ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้ด้อยโอกาส
7.2 นักเรียนมีทักษะชีวิต และคุณลักษณะที่ดีในด้านการมีจิตสาธารณะ

8. การติดตามผล/ประเมินผล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีวัด / ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด

1.นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม

การสารวจ

- แบบลงทะเบียนบริจาคสิ่งของ

2.นักเรียนมีความพึงพอใจ

สอบถามความพึงพอใจ

- แบบสอบถาม/แบบประเมิน

9. สถานที่ดาเนินโครงการ

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
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ลงชื่อ …………………………………………… ผู้เสนอกิจกรรม
( นางสาวอาพันธ์ชนก วิวรรณ )
ครู
ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร
พัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
กิจกรรม
ส่งเสริมประชำธิปไตยในสถำนศึกษำ
สนองนโยบำย สพฐ.
ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
สนองกลยุทธ์ สพม.12
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
สถำนศึกษำ ข้อที่ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ
สนองมำตรฐำนฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นายวันชัย มณีสม
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
18 พฤษภาคม 2563 – 26 กุมภาพันธ์ 2564
1. หลักกำรและเหตุผล
การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึ กษาของชาติ พัฒนาผู้เรียนสมรรถนะครูและบุคลากร
อย่ างเป็ น ระบบ เพิ่มประสิ ทธิภ าพในการบริหารหลั กสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย และการเรียนรู้
ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ผู้ เ รี ย นบรรลุ ม าตรฐานการเรี ย นรู้ ข องหลั ก สู ต รการศึ ก ษาอย่ า งเต็ ม ตามศั ก ยภาพ
ในการพัฒนาการศึกษานั้น จาเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมส่ งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและมีศักยภาพในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านประชาธิปไตยในสถานศึกษาและ
เป็นการเพิ่มพูนทักษะในการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข นักเรียนต้องได้รับการสนับสนุนจัดการประกวด
ทักษะทางวิชาการและผลงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อต้องการพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาแห่งชาติ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยกระบวนการประชาธิปไตย
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านประชาธิปไตยในโรงเรียน
ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไปประกวดและแสดงศักยภาพด้านประชาธิปไตยทั้งในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา จังหวัด ภาค และประเทศ ตามลาดับ
2.4 เพื่อเป็นเวทีประกวดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนรวมทั้งการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยกระบวนการประชาธิปไตย
3.2 เชิงคุณภำพ
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3.2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยในโรงเรียน และนาความรู้ไปใช้ในการ
ดารงชีวิต
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยกระบวนการประชาธิปไตย
4.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1.
1. ขั้นเตรียมการ (Plan)
1. ประชุมวางแผนการดาเนินการจัด
โครงการ
2. เขียนโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ
2.
2. ขั้นดาเนินการ (Do)
1. ดาเนินการตามกาหนดการ แผนการ
ที่วางไว้
3.
3.ขั้นตรวจสอบ (Check)
1. สังเกตจากความร่วมมือในการร่วม
กิจกรรม
2. ประเมินจากการตอบแบบสอบถาม
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
4.
4. ขั้นแก้ไขปรับปรุง (Acts)
1. เขียนสรุปรายงานการประเมิน
2. นาแบบประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
แก้ไข

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

18 พฤษภาคม 2563

นายวันชัย มณีสม

25 พฤษภาคม 2563

นายวันชัย มณีสม

1 กรกฎาคม 2563
– 20 กุมภาพันธ์ 2564

นายวันชัย มณีสม

1 กรกฎาคม 2563
– 20 กุมภาพันธ์ 2564
20 กุมภาพันธ์ 2564

นายวันชัย มณีสม

25 กุมภาพันธ์ 2564
26 กุมภาพันธ์ 2564

นายวันชัย มณีสม
นายวันชัย มณีสม

นายวันชัย มณีสม
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

เงินอุดหนุน

1. ค่าเอกสารและทาเล่มรายงาน

5,000

2. ค่าวัสดุฝึก

2,000

รวมงบประมำณ

เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย มณีสม
– 20 กุมภาพันธ์ 2564
1 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย มณีสม
– 20 กุมภาพันธ์ 2564

7,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยกระบวนการประชาธิปไตย
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียน ได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความสามารถในด้านประชาธิปไตยในโรงเรียน
ด้านกิจกรรมสร้างสรรค์ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
7.2.2 นักเรียน ได้มีเวทีแสดงความรู้ ความสามารถในด้านประชาธิปไตยในโรงเรียน
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
ผลผลิต (outputs)
- นักเรียนร้อยละ 80 สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วย
กระบวนการประชาธิปไตย
ผลลัพธ์ (outcome)
- ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 โรงเรียนนาบอน

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
1. สังเกต
1. แบบสังเกต
2. สอบถาม
2. แบบสอบถาม
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ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอกิจกรรม
(นายวันชัย มณีสม)
ครูชานาญการ

ลงชื่อ........................................................... ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ ...........................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
รำคำต่อหน่วย
รวม
ลำดับที่
รำยกำร
จำนวน
(บำท)
(บำท)
1.
ค่าเอกสารและทาเล่ม
1
5,000
5,000
รายงาน
2.
ค่าวัสดุฝึก
1
2,000
2,000

หมำยเหตุ
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ

พัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
กีฬำระดับชั้นต้ำนยำเสพติด สำนสัมพันธ์น้ำเงิน – เหลือง
ข้อที่ 1ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ข้อที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์
นายวันชัย มณีสม
3 พฤศจิกายน 2563 – 26 กุมภาพันธ์ 2564

สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
1. หลักกำรและเหตุผล
การออกกาลังกายด้วยการเล่นกีฬา เป็นการสร้างเสริมสุขภาพทางกายและทางใจของนักเรียน อีกทั้งเป็น
การเปิ ด โอกาสให้ นั กเรี ย นได้ เล่ น และแสดงออกทางด้ านกี ฬ าในสถานศึก ษา นั บว่ า มีป ระโยชน์กั บ นั กเรี ย น
มากยิ่งนัก นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้มีโอกาสค้นพบและแสดงความสามารถของตน ให้เป็นที่ประจักษ์
และยั ง เป็ น การจู ง ใจไม่ ใ ห้ นั ก เรี ย นลุ่ ม หลงหรื อ ฝั ก ใฝ่ ไ ปในทางที่ ไ ม่ ดี เช่ น การมั่ ว สุ ม กั บ การพนั น
และยาเสพติด เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงและค้นพบความสามารถที่แท้จริงของตนเอง
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นาพาตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความรัก สามัคคีในหมู่คณะและวางแผนการทางานที่เป็นระบบ
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงและค้นพบความสามารถที่แท้จริงของตนเอง
3.2.2 นักเรียนมีความรัก สามัคคีในหมู่คณะและวางแผนการทางานที่เป็นระบบ
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละของนักเรียนที่ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา
4.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
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5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1.
1. ขั้นเตรียมการ (Plan)
1. ประชุมวางแผนการดาเนินการจัด
โครงการ
2. เขียนโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ
2.
2. ขั้นดาเนินการ (Do)
1. ดาเนินการตามกาหนดการ แผนการ
ที่วางไว้
3.

4.

3.ขั้นตรวจสอบ (Check)
1. สังเกตจากความร่วมมือในการร่วม
กิจกรรม
2. ประเมินจากการตอบแบบสอบถาม
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
4. ขั้นแก้ไขปรับปรุง (Acts)
1. เขียนสรุปรายงานการประเมิน
2. นาแบบประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
แก้ไข

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

2 พฤศจิกายน 2563

นายวันชัย มณีสม

9 พฤศจิกายน 2563

นายวันชัย มณีสม

7 ธันวาคม 2563
– 19 กุมภาพันธ์ 2564

คณะกรรมการนักเรียน

7 ธันวาคม 2563
– 19 กุมภาพันธ์ 2564
19 กุมภาพันธ์ 2564

คณะกรรมการนักเรียน

25 กุมภาพันธ์ 2564
26 กุมภาพันธ์ 2564

คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียน
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1. ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

500

2 ธันวาคม 2563

2. ค่าอุปกรณ์กีฬา

7,000

7 ธันวาคม 2563
– 19 กุมภาพันธ์ 2564

คณะกรรมการ
นักเรียน
คณะกรรมการ
นักเรียน

3. ค่าเกียรติบัตร

500

4. ค่าของรางวัล

6,000

22 – 24 กุมภาพันธ์
2564
24 กุมภาพันธ์ 2564

เงินอุดหนุน

รวมงบประมำณ

คณะกรรมการ
นักเรียน
คณะกรรมการ
นักเรียน

14,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียน ได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความสามารถในด้านประชาธิปไตยในโรงเรียน
ด้านกิจกรรมสร้างสรรค์ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
7.2.2 นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงและค้นพบความสามารถที่แท้จริงของตนเอง
7.2.3 นักเรียนมีความรัก สามัคคีในหมู่คณะและวางแผนการทางานที่เป็นระบบ
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
ผลผลิต (outputs)
- นักเรียนร้อยละ 80 ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา
ผลลัพธ์ (outcome)
- ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
1. สังเกต
1. แบบสังเกต
2. สอบถาม
2. แบบสอบถาม
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9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 โรงเรียนนาบอน

ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอกิจกรรม
(นายวันชัย มณีสม)
ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ........................................................... ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชือ่ ...........................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน

254

รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
รำคำต่อหน่วย
รวม
ลำดับที่
รำยกำร
จำนวน
(บำท)
(บำท)
1.
ค่าเอกสารและทาเล่ม
1
5,000
5,000
รายงาน
2.
ค่าวัสดุฝึก
1
2,000
2,000

หมำยเหตุ
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ

พัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
จิตอำสำพัฒนำวัด
ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ข้อ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสรืคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข้อที่1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมละจิตสานึกในคามเป็นไทยและวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์
นายวันชัย มณีสม
18 พฤษภาคม 2563 – 26 กุมภาพันธ์ 2564

สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
1. หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันนี้ความเจริญทางด้านวัตถุได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้สังคมเกิดค่านิยมที่ให้ความสาคัญ
กับอานาจเงินทองมากกว่าที่จะให้ความสาคัญกับจิตใจและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นจิตสาธารณะ ส่งผลให้
สังคมเกิดความเสื่อมโทรม
โรงเรียนนาบอน จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาและยกระดับจิตใจของนักเรียนและบุคลากรให้มีความเจริญและ
เป็ น จิ ต สาธารณะเพิ่ ม มากขึ้ น ด้ ว ยปั จ จั ย ต่ า งๆเหล่ า นี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการ จิ ต อาสาพั ฒ นาวั ด
โดยจุดเริ่มต้นของการทาความดีในครั้งนี้ คือ การทาความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณวัด และสานักสงฆ์ ใน
อาเภอนาบอน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้มีจิตอาสาที่จะทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมและสังคม
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนมีจิตอาสาที่จะทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมและสังคม
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
4.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
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5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1.
1. ขั้นเตรียมการ (Plan)
1. ประชุมวางแผนการดาเนินการจัด
โครงการ
2. เขียนโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ
2.
2. ขั้นดาเนินการ (Do)
1. ดาเนินการตามกาหนดการ แผนการ
ที่วางไว้
3.
3.ขั้นตรวจสอบ (Check)
1. สังเกตจากความร่วมมือในการร่วม
กิจกรรม
2. ประเมินจากการตอบแบบสอบถาม
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
4.
4. ขั้นแก้ไขปรับปรุง (Acts)
1. เขียนสรุปรายงานการประเมิน
2. นาแบบประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
แก้ไข

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

18 พฤษภาคม 2563

นายวันชัย มณีสม

25 พฤษภาคม 2563

นายวันชัย มณีสม

1 มิถุนายน 2563
– 20 กุมภาพันธ์ 2564

คณะกรรมการนักเรียน

1 กรกฎาคม 2563
– 20 กุมภาพันธ์ 2564
20 กุมภาพันธ์ 2564

คณะกรรมการนักเรียน

25 กุมภาพันธ์ 2564
26 กุมภาพันธ์ 2564

คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียน
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

เงินอุดหนุน

เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน

1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์วันสาคัญ

500

2. ค่าเกียรติบัตร

500

3. ค่าอุปกรณ์ทาความสะอาด
เช่น ไม้กวาด , น้ายาล้างห้องน้า ,
แปรงถูพื้น
รวมงบประมำณ

1,000

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย มณีสม
– 20 กุมภาพันธ์ 2564
1 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย มณีสม
– 20 กุมภาพันธ์ 2564
1 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย มณีสม
– 20 กุมภาพันธ์ 2564

2,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนมีจิตอาสาที่จะทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมและสังคม
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
ผลผลิต (outputs)
- นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ผลลัพธ์ (outcome)
- ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 โรงเรียนนาบอน

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
1. สังเกต
1. แบบสังเกต
2. สอบถาม
2. แบบสอบถาม
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ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอกิจกรรม
(นายวันชัย มณีสม)
ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ........................................................... ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ ...........................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
รำคำต่อหน่วย
รวม
ลำดับที่
รำยกำร
จำนวน
(บำท)
(บำท)
1.
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์วัน
1
500
500
สาคัญ
2.
ค่าเกียรติบัตร
2
250
500
3.
ค่าอุปกรณ์ทาความ
1
1,000
1,000
สะอาด
เช่น ไม้กวาด , น้ายาล้าง
ห้องน้า ,แปรงถูพื้น

หมำยเหตุ
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

พัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
บริจำคโลหิต
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกความเป็นไทยและวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางเกศกนก เขียวน้อย
กรกฏาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติเป็นการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นการ
พัฒ นาผู้ เ รี ย นทุ ก คน ให้ มี ค วามรั กในสถาบั นหลั ก ของชาติ ยึ ด มั่น ในการปกครองระบอบ ประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมือง
โลกที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ การบริจาคโลหิตถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก และรู้จักการ
เป็นผู้ให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รู้จักช่วยเหลือสังคม ซึ่งจากหลักการดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงร่วมกับสภากาชาด
ไทยจัดโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
2.2 เพื่อให้ผู้เรียน เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มี
จิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
2.3 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก และรู้จักการเป็นผู้ให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รู้จัก
ช่วยเหลือสังคม
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
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3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติ ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และรู้จักการ
เป็นผู้ให้ และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว
ผู้อื่น และสังคม
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
4.2 นักเรียนมีความความตระหนัก และรู้จักการเป็นผู้ให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รู้จักช่วยเหลือ
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1.
ขั้นเตรียมกำร (P)
1.1 เสนอโครงการ
1.2 ประชุมวางแผน
2.
ขั้นดำเนินกำร (D)
2.1 แต่งตั้งกรรมการดาเนินการ
2.2 ติดต่อประสานงานกับสภากาชาดไทย
2.3 จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน
2.4 สารวจนักเรียนที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไปที่มี
ความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคโลหิต
2.5 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
3.

4.

ขั้นตรวจสอบ (C)
3.1 สังเกต
3.2 สอบถาม
ขั้นรำยงำน (A)
สรุปรายงานผล

ระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ค. 63

ผู้รับผิดชอบ
นางเกศกนก เขียวน้อย
นางสดศรี
แผ่นทอง
นายสมศักดิ์ ด้วงสีทอง

พ.ค. 63
มิ.ย. 63
ก.ค. 63
ส.ค. 63
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
ครั้ง ที่ 1 เดือนสิงหาคม
ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม
ม.ค. 64

ก.พ. 64

นางเกศกนก เขียวน้อย
นางสดศรี
แผ่นทอง
นางเกศกนก เขียวน้อย
นางสดศรี
แผ่นทอง

262
6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
งบประมำณ
ที่
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม เวลำที่ดำเนินกำร
พัฒนำผู้เรียน
1 กิจกรรมบริจำคโลหิต
นางเกศกนก เขียวน้อย
- จัดเตรียม อาหารว่าง และ
800
นางสดศรี แผ่นทอง
เครื่องดื่ม สาหรับเจ้าหน้าที่
สภากาชาดไทย
- วัสดุอุปกรณ์
200
รวมงบประมำณ
1,000
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติ ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และรู้จักการ
เป็นผู้ให้ และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว
ผู้อื่น และสังคม
8. กำรประเมินผล
ที่
1
2

ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ

นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน์
นักเรียนมีความความตระหนัก และรู้จักการเป็นผู้ให้ โดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน รู้จักช่วยเหลือและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วิธีกำร
ประเมิน
สารวจ

เครื่องมือ
ประเมิน
แบบสารวจ

สังเกต
สอบถาม

แบบบันทึก
แบบสอบถาม
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9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 โรงเรียนนาบอน

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางเกศกนก เขียวน้อย)
ตาแหน่ง ครู
ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ

พัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ข้อที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกความเป็นไทยและวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางเกศกนก เขียวน้อย
พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564

สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
1. หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยมีความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว สินค้าและบริการต่าง ๆ มีมาก บางประเภท
เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ด้วยการโฆษณาที่เกินความเป็นจริง หรือเอาสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน ไม่มี
ความปลอดภัยในการบริโภคมาจาหน่ายให้ผู้บริโภค เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้บริโภคควรมีความรู้ความเข้าใจในการ
เลือกบริโภค และบริการที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคเอง
นักเรี ย นแกนน าเป็ น กลุ่ มที่มีความส าคัญต่อการทากิจกรรม เพราะจะเป็นตัว จักรขับเคลื่ อนกิจกรรม
ทั้งหมด และสามารถสร้างเครือข่ายที่จะเป็นแรงเสริมที่ส่งผลให้กิจกรรมประสบความสาเร็จมากขึ้น จึงจาเป็นที่
จะต้องให้ความรู้พื้นฐานให้กับนักเรียนแกนนากลุ่มนี้ก่อนที่จะนาความรู้ไปสร้างงาน จึงได้เล็งเห็นความสาคัญของ
เด็กที่อยู่ในวัยเรียน ซึ่งเป็นผู้ที่กระตือรือร้นในการทากิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นผู้ที่มีศักยภาพในตัวเอง สามารถ
ชี้นาเพื่อนและผู้ปกครองให้สนับสนุนการดาเนินงานที่ดีอย่างได้ผล จึงได้จัดทาโครงการ อย. น้อย โดยนาศักยภาพ
ของนักเรียนมาใช้ เพื่อให้กลุ่มนักเรียน อย. น้อย มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสามารถเลือก
ซื้อ เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวมทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับไปเพื่อนนักเรียน ครอบครัว และ
ชุมชน ตลอดจนร่วมเป็นหูเป็นตาให้ อย. โดยการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตลอดจนโฆษณาที่โอ้อวด
เกินจริง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีน้าหนัก และส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
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2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค และมีความรู้ความเข้าใจในการ
เลือกซื้อ และเลือกใช้บริการ
2.4 นักเรียนมีบทบาท ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค และการใช้บริการ
2.5 เพื่อทราบถึงหลักการ วิธีการร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการบริโภค และสามารถนา
ความรู้ไปเผยแพร่แก่ชุมชนได้
2.6 เพื่อให้สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่แก่ชุมชนได้
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 60 มีน้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 สมาชิกของชมรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และสามารถ
สร้างความตระหนัก ในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดขึ้น ในกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน
และขยายผลสู่ประชาชนในชุมชน
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 นักเรียนร้อยละ 60 มีน้าหนัก และส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
4.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค และมีความรู้ความเข้าใจในการ
เลือกซื้อ และเลือกใช้บริการ
4.3 นักเรียนในโรงเรียน มีบทบาทและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและการให้บริการ
4.4 นักเรียนทราบถึงหลักการ วิธีการร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับการเป็นธรรมในการบริโภค และสามารถนา
ความรู้ไปเผยแพร่แก่ชุมชนได้
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5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1.
ขั้นเตรียมกำร (P)
1. ประชุมวางแผนดาเนินงาน
2. จัดทาโครงการ
3. เสนอโครงการ
2.
ดำเนินกำร (D)
1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิก
2. แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชมรม
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
4. ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติ
5. ดาเนินตามกิจกรรมที่กาหนดไว้โดย
แบ่งกลุ่มกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
เป้าหมายกิจกรรม
1. ให้ความรู้หน้าเสาธง
2. จัดรายการเสียงตามสายในโรงเรียน
3. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในการบริโภคอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
4. ให้ความรู้แก่ผู้จาหน่ายอาหาร
5. ให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนา
6.จัดทาเอกสารแผ่นพับและเผยแพร่
กิจกรรมที่ 2. การรณรงค์คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพในวันสาคัญต่างๆ
เป้าหมายกิจกรรม

ระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ค. 63

พ.ค. 63

ผู้รับผิดชอบ
นางเกศกนก เขียวน้อย
นายสมศักดิ์ ด้วงสีทอง

นางเกศกนก
นางสาวปัญภรณ์
นางสดศรี
นางสาวบุษยมาศ

เขียวน้อย
คงสุด
แผ่นทอง
เพชรแก้ว

ตลอดปีการศึกษา

นางเกศกนก
เขียวน้อย
นางสาวปัญภรณ์ คงสุด
นางสดศรี
แผ่นทอง

ตลอดปีการศึกษา

นายสมศักดิ์
ด้วงสีทอง
นางเกศกนก
เขียวน้อย
นางสาวปัญภรณ์ คงสุด
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ลำดับที่

กิจกรรม/ขั้นตอน
1.การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ
คุ้มครองผู้บริโภค
2. การเดินรณรงค์ในวันแข่งขันกีฬา-กรีฑา
นักเรียน
3.การประกวดผลงานนักเรียนด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค
4.การสาธิตและการจัดจาหน่ายอาหาร เพื่อ
สุขภาพ
กิจกรรมที่ 3. การตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียนและ
ชุมชน
1. ตรวจสอบคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน
2. ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารด้วยชุด
ทดสอบเบื้องต้น
3. เฝ้าระวังคุณภาพอาหารในโรงเรียน
4. ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
กิจกรรมที่ 4. การรับเรื่องราวร้องทุกข์และแสดง
ความคิดเห็น
เป้าหมายกิจกรรม
1. มีตู้รับเรื่องร้องทุกข์หรือแสดงความคิดเห็น
2 ตู้
2. มีการแก้ไขปัญหาหรือนาข้อคิดเห็นมา
ปรับปรุง 2 เรื่องต่อ 1 ภาคเรียน
กิจกรรมที่ 5 ค่ายนักเรียนแกนนา อ.ย.น้อย
และ ย.ส.ร.
เป้าหมายกิจกรรม
1. เพื่อสร้างนักเรียนแกนนา อย.น้อย

ระยะเวลำดำเนินกำร

ตลอดปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางสุพัตรา เทพมณี

นายสมศักดิ์ ด้วงสีทอง
นางสดศรี
แผ่นทอง
นางสาวบุษยมาศ เพชรแก้ว

นางเกศกนก เขียวน้อย
นางสาวปัญภรณ์ คงสุด

ตลอดปีการศึกษา

นายสมศักดิ์ ด้วงสีทอง
นางเกศกนก
เขียวน้อย
นางสาวปัญภรณ์ คงสุด
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ลำดับที่
3.

4.

กิจกรรม/ขั้นตอน
2. เพื่อให้นักเรียนแกนนา อ.ย.น้อย รู้และ
เข้าใจบทบาทของตนเอง
ขั้นตรวจสอบ (C)
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมิน
ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A)
- รายงานผลการพัฒนา
- ปรับปรุงแก้ไข

ระยะเวลำดำเนินกำร
มิ.ย. 63 – ก.ค 63
ม.ค. 64

มี.ค. 64

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
งบประมำณ
ที่
กิจกรรม
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม เวลำที่ดำเนินกำร
พัฒนำผู้เรียน
1 กิจกรรมที่ 1 กำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์
- ป้ายกิจกรรม
1,000
- อุปกรณ์จัดสถานที่
500
2 กิจกรรมที่ 2 กำรรณรงค์คุ้มครอง
ผู้บริโภค
- ป้ายกิจกรรม
1,000
- อุปกรณ์จัดสถานที่
500

ที่

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 กำรตรวจสอบเฝ้ำ
ระวัง
- กรอบรูป

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม เวลำที่ดำเนินกำร
พัฒนำผู้เรียน

1,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสดศรี
แผ่นทอง
นางสาวบุษยมาศ เพชรแก้ว
นางเกศกนก
เขียวน้อย
นางสาวปัญภรณ์ คงสุด
นางเกศกนก
นางสดศรี

เขียวน้อย
แผ่นทอง

ผู้รับผิดชอบ
นางเกศกนก
เขียวน้อย
นางสาวปัญภรณ์ คงสุด
นางสดศรี
แผ่นทอง
นายสมศักดิ์
ด้วงสีทอง
นางเกศกนก
เขียวน้อย
นางสาวปัญภรณ์ คงสุด
นางสุพัตรา เทพมณี

ผู้รับผิดชอบ
นายสมศักดิ์ ด้วงสีทอง
นางสดศรี
แผ่นทอง
นางสาวบุษยมาศ เพชรแก้ว
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- ป้ายพลาสติก
กิจกรรมที่ 4 ค่ำยนักเรียนแกนนำ
อย.น้อย
- ป้ายกิจกรรม
- อุปกรณ์จัดสถานที่
- วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
- อาหารและเครื่องดื่ม
- ค่าที่พัก
- ค่ารถเหมาจ่าย
- ค่าเช่าหอประชุม
- ค่าตอบแทนวิทยากร
รวมงบประมำณ

นายสมศักดิ์
นางเกศกนก
นางสาวปัญภรณ์
นางสดศรี
นางสาวบุษยมาศ

500
650
3,500
12,000
10,500
11,000
2,000
2,000
46,150

งบประมำณ
เงินอุดหนุนการศึกษา
เงินพัฒนาผู้เรียน
เงินอื่น ๆ (ระบุ) อบต.แก้วแสน
รวมทั้งสิ้น

20,000
26,150
46,150

บาท
บาท
บาท
บำท

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนร้อยละ 60 มีน้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 สมาชิกของชมรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และสามารถ
สร้างความตระหนัก ในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดขึ้น ในกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน
และขยายผลสู่ประชาชนในชุมชน

ด้วงสีทอง
เขียวน้อย
คงสุด
แผ่นทอง
เพชรแก้ว
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8. กำรประเมินผล
ที่
1
2

3
4

ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ

นักเรียนร้อยละ 60 มีน้าหนัก และส่วนสูงตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้บริโภค และมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อ และเลือกใช้
บริการ
นักเรียนในโรงเรียน มีบทบาทและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การบริโภค และการให้บริการ
นักเรียนทราบถึงหลักการ วิธีการร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับการเป็น
ธรรมในการบริโภค และสามารถนาความรู้ไปเผยแพร่แก่ชุมชน
ได้

วิธีกำร
ประเมิน
สารวจ
สังเกต
สอบถาม

เครื่องมือ
ประเมิน
แบบสารวจ
น้าหนัก-ส่วนสูง
แบบบันทึก
แบบสอบถาม

สังเกต

แบบบันทึก

สังเกต
สอบถาม

แบบบันทึก
แบบสอบถาม

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 โรงเรียนนาบอน
ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางเกศกนก เขียวน้อย)
ตาแหน่ง ครู
ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน

271
โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ

พัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ฟันสะอำด เหงือกแข็งแรง
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ข้อที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกความเป็นไทยและวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางเกศกนก เขียวน้อย
พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2563

สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
1. หลักกำรและเหตุผล
งานอนามัย โรงเรี ย น ให้ บ ริ การแก่นักเรีย นและบุค ลากร ในโรงเรี ยนนาบอน โดยให้ บริการด้านการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน การสาธารณสุข มูลฐานในโรงเรียน การส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน ตรวจสุขภาพนักเรียน รักษาโรคเบื้องต้น ส่งต่อติดตามนักเรียนที่มีปัญหา การโภชนาการ การเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรค การสร้ างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กนักเรียน การให้ สุ ขศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้ งาน
ครอบคลุมทุกด้านและงานมีประสิทธิภาพ โครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของช่องปาก และการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพช่องปากของนักเรียน ซึ่งในสภาวะ
ปัจจุบัน มีอาหารที่ค่อนข้างหลากหลายที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากได้ หากนักเรียนไม่ได้รับความรู้ที่
ดีในการดูแลสุขภาพช่องปาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางโรงเรียนจึงร่วมกันกับทันตแพทย์ของโรงพยาบาล จัดทา
โครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีน้าหนัก และส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
2.3 เพื่อให้ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของช่องปาก และการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพช่องปากของนักเรียน
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 60 มีน้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
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3.1.2 นักเรียนมีสุขภาพของช่องปากที่ดี และลดโอกาสของปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของ
ช่องปากของนักเรียน
3.1.3 นักเรียนชั้น ม.1 ร้อยละ 90 ขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพฟัน และขูดหินปูน ปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง
3.1.4 นักเรียนโรงเรียนนาบอน ร้อยละ 75 ได้รักษาสุขภาพในช่องปาก ด้วยการใช้ไหมขัดฟัน
และ น้ายาบ้วนปาก
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแปรงฟัน รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 นักเรียนร้อยละ 60 มีน้าหนัก และส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
4.2 นักเรียนมีสุขภาพของช่องปากที่ดี และลดโอกาสของปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของช่องปากของ
นักเรียน
4.3 นักเรียนชั้น ม.1 ร้อยละ 90 ขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพฟัน และขูดหินปูน ปีการศึกษา ละ 1 ครั้ง
4.4 นักเรียนโรงเรียนนาบอน ร้อยละ 75 ได้รักษาสุขภาพในช่องปาก ด้วยการใช้ไหมขัดฟันและ น้ายาบ้วนปาก
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1.
ขั้นเตรียมกำร (P)
1.1 เสนอโครงการ
1.2 ประชุมวางแผน
2.
ขั้นดำเนินกำร (D)
2.1 แต่งตั้งกรรมการดาเนินการ
2.2 ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลนาบอน
ฝ่ายทันตกรรม
2.3 จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน
2.4 เจ้าหน้าที่ ตรวจสุขภาพช่องปากของ
นักเรียน

ระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ค. 63

ผู้รับผิดชอบ
นางเกศกนก เขียวน้อย
นางสดศรี
แผ่นทอง
นายสมศักดิ์ ด้วงสีทอง

พ.ค. 63
มิ.ย. 63

นางเกศกนก เขียวน้อย
นางสดศรี
แผ่นทอง
นายสมศักดิ์ ด้วงสีทอง

ก.ค. 63
ส.ค. 63
ก.ย. 63 – ม.ค.64
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ลำดับที่

3.

4.

กิจกรรม/ขั้นตอน
2.5 เจ้าหน้าที่ รักษาฟันให้แก่นักเรียนด้วย
การขูดหินปูน
2.6 กากับดูแล การแปรงฟันหลังรับประทาน
อาหารกลางวัน (เฉพาะ น.ร. ม.1)
2.7 เก็บข้อมูลจานวนนักเรียนที่ร่วมแปรงฟัน
ทุกวัน ประกาศผลรายเดือน
2.8 ให้บริการน้ายาบ้วนปากและไหมขัดฟัน
(นักเรียนทุกคน)
ขั้นตรวจสอบ (C)
3.1 สังเกต
3.2 สอบถาม
3.3 ผลการตรวจสุขภาพช่องปาก
ขั้นรำยงำน (A)
สรุปรายงานผล

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ม.ค. 64

นางเกศกนก เขียวน้อย
นางสดศรี
แผ่นทอง

ก.พ. 64

นางเกศกนก เขียวน้อย
นางสดศรี
แผ่นทอง

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่
กิจกรรม
งบประมำณ
เวลำที่ดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
1 กิจกรรมรณรงค์ฟันสะอำดเหงือก
นางเกศกนก เขียวน้อย
แข็งแรง
นางสดศรี แผ่นทอง
- จัดเตรียมการบริการอาหาร
2,000
กลางวัน อาหารว่าง และ
เครื่องดื่มสาหรับเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลนาบอน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- วัสดุอุปกรณ์
500
- ป้ายนิเทศ
500
รวมงบประมำณ
3,000
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนร้อยละ 60 มีน้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
7.1.2 นักเรียนมีสุขภาพของช่องปากที่ดี และลดโอกาสของปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของ
ช่องปากของนักเรียน
7.1.3 นักเรียนชั้น ม.1 ร้อยละ 90 ขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพฟัน และขูดหินปูน ปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง
7.1.4 นักเรียนโรงเรียนนาบอน ร้อยละ 75 ได้รักษาสุขภาพในช่องปาก ด้วยการใช้ไหมขัดฟัน
และ น้ายาบ้วนปาก
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแปรงฟัน รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น
8. กำรประเมินผล
ที่
1
2
3
4

ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ

วิธีกำร
ประเมิน
นักเรียนร้อยละ 60 มีน้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย สารวจ
นักเรียนชั้น ม.1 ร้อยละ 90 ขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพฟัน
และขูดหินปูน ปีการศึกษา ละ 1 ครั้ง
เพื่อให้ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของช่องปาก และการจัดการปัจจัย
เสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพช่องปากของนักเรียน
นักเรียนโรงเรียนนาบอน ร้อยละ 75 ได้รักษาสุขภาพในช่อง
ปาก ด้วยการใช้ไหมขัดฟัน และน้ายาบ้วนปาก

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 โรงเรียนนาบอน

สอบถาม

เครื่องมือ
ประเมิน
แบบสารวจ
น้าหนัก-ส่วนสูง
แบบสอบถาม

สารวจ

แบบสารวจ

สอบถาม

แบบสอบถาม
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ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางเกศกนก เขียวน้อย)
ตาแหน่ง ครู

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
1. หลักกำรและเหตุผล

พัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
จัดซื้อจัดหำพัสดุเพื่อดำเนินงำนป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ข้อที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกความเป็นไทยและวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง
พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่ง
ว่า COVID-19 | โควิด19 ที่กาลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทาให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ และ
ปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย
ยิ่งเป็นการรวมตัวกันของคนหมู่มากยิ่ง ทาให้เกิดภาวะเสี่ยงมากขึ้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางโรงเรียน จึงต้องมีมาตรการดาเนินการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID- 19) ให้ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน และบุคลากรทุกคน โดยการ
จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน เช่นหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกาย ตลอดจน
ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
2.2 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นภายในโรงเรียนของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
2.3 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
(Covid-19) และสามารถป้องกันโรคเพื่อให้ปลอดภัย และห่างไกลจากโรคนี้ได้
3.1 เชิงปริมำณ
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3.1.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ปลอดภัย และห่างไกลจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
(Covid-19)
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
2019 (Covid-19) และสามารถป้องกันโรคเพื่อให้ปลอดภัย และห่างไกลจากโรคนี้ได้
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ปลอดภัย และห่างไกลจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
(Covid-19)
4.2 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
(Covid-19) และสามารถป้องกันโรคเพื่อให้ปลอดภัย และห่างไกลจากโรคนี้ได้
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1.
ขั้นเตรียมกำร (P)
1.1 เสนอโครงการ
1.2 ประชุมวางแผน
ดำเนินกำร (D)
2.
2.1 แต่งตั้งกรรมการดาเนินการ
2.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน และ
เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ป้องกันไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)
2.3 จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)
2.4 จัดทาเอกสารแผ่นพับและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)
โดยแบ่งกลุ่มกิจกรรมดังนี้
- ให้ความรู้หน้าเสาธง

ระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ค. 63

ตลอดปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง
นายนพดล โต๊ะร่าหมาน
นางเกศกนก เขียวน้อย
นายสมศักดิ์
นางเกศกนก
นางสดศรี
นายนพดล

ด้วงศรีทอง
เขียวน้อย
แผ่นทอง
โต๊ะร่าหมาน
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ลำดับที่

3.

4.

กิจกรรม/ขั้นตอน
- จัดรายการเสียงตามสายในโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับไวรัสโคโร
น่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)
ขั้นตรวจสอบ (C)
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมิน
ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A)
- รายงานผลการพัฒนา
- ปรับปรุงแก้ไข

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค. 64

นายสมศักดิ์
นายนพดล

ด้วงศรีทอง
โต๊ะร่าหมาน

มี.ค. 64

นายสมศักดิ์
นางเกศกนก
นางสดศรี
นายนพดล

ด้วงศรีทอง
เขียวน้อย
แผ่นทอง
โต๊ะร่าหมาน

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ

ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมให้ควำมรู้แก่นักเรียน
และเรียนรู้กำรใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ 2019
(Covid-19)
- หน้ากากอนามัย
- เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
(Infrared Thermometer)
- เจลแอลกอฮอล์
2 จัดป้ำยนิเทศให้ควำมรู้เรื่องไวรัส
โคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ 2019
(Covid-19)
- ป้ายกิจกรรม

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม เวลำที่ดำเนินกำร
พัฒนำผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ
นายสมศักดิ์
ด้วงศรีทอง
นางเกศกนก
เขียวน้อย
นางสดศรี
แผ่นทอง
นายนพดล โต๊ะร่าหมาน

31,740
3,800
6,200
นายสมศักดิ์
ด้วงศรีทอง
นางเกศกนก
เขียวน้อย
นางสดศรี
แผ่นทอง
นายนพดล โต๊ะร่าหมาน
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รวมงบประมำณ

41,740

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ปลอดภัย และห่างไกลจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
2019 (Covid-19) และสามารถป้องกันโรคเพื่อให้ปลอดภัย และห่างไกลจากโรคนี้ได้
8. กำรประเมินผล
ที่
1
2

ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ปลอดภัย และห่างไกล
จากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) และสามารถ
ป้องกันโรคเพื่อให้ปลอดภัย และห่างไกลจากโรคนี้ได้

วิธีกำร
ประเมิน
สารวจ
สังเกต
สอบถาม

เครื่องมือ
ประเมิน
แบบสารวจ
สุขภาพ
แบบบันทึก
แบบสอบถาม

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 โรงเรียนนาบอน

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายสมศักดิ์
ด้วงศรีทอง)
ตาแหน่ง ครู
ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นายเดโช หนูทอง)
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ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร

พัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

กิจกรรม

กิจกรรมกีฬำภำยในและภำยนอก

สนองกลยุทธ์ สพฐ

กลยุทธ์ที่ 3 ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

สพม.12

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ

สถำนศึกษำ

กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองมำตรฐำนฯ

มาตรฐานที่ 3

ลักษณะโครงกำร

โครงการต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

โรงเรียนนาบอน

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

นางสุพัตรา เทพมณี
นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง
นายสุธรรม เขียวมา

ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

16 พฤษพาคม 2563 – 30 กันยายน 2563

1. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24(2)
กาหนดการจัดการศึกษา โดยการฝึกทักษะกระบวนคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหา และการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างมีสัดส่วน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลัก ษณะที่พึงประสงค์ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรมใน
การดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้าน
กีฬา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการเรียนการสอนตามหลักสูตรในการเรียนปกติ จึงจัดให้มีโครงการ แช่งชัน
กีฬาภายในโรงเรีย น และโครงการส่งเสริ มความสามารถด้านกีฬา ตามความถนัดของผู้เรียนให้ เต็มศักยภาพ
ตลอดจนสามารถสร้างผลงานและชื่อเสียงแก่ตัวนักเรียนและโรงเรียนให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งเป็นกาสร้างโอกาสใน
การเข้าศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจและสุขนิสัยที่ดี
2.2 เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลสิ่งเสพย์ติดและอบายมุข
2.3 เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา สร้างชื่อเสียงต่อตนเอง โรงเรียน และสังคม
2.4 เพื่อใช้ความรู้จากการเรียนมาปฏิบัติจริง
‘3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะพื้นฐานทางด้านกีฬา
3.1.2 นักเรียนร้อยละ70ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา
3.1.3 มีตัวแทนนักเรียนร้อยละ 20 มีความสามารถด้านกีฬาสร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนเล่นกีฬาแล้วทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี
3.2.2 นักเรียนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และมีน้าใจนักกีฬา
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 นักเรียนร้อยละ 70 รู้จักการจัดสรรเวลาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4.2 นักเรียนร้อยละ70 เล่นกีฬาด้วยน้าใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
4.3 นักเรียนร้อยละ70 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี
4.4 นักเรียนร้อยละ70 มีความรัก ความสามัคคี และมีความรับผิดชอบ
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1
การแข่งขันกีฬาภายใน
2
การแข่งขันกีฬาภายนอก
3
การแข่งขันกีฬาภายนอก
4
ประเมินผล สรุปและรายงาน

ระยะเวลำดำเนินกำร
กรกฎาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
งบประมำณ
ที่
กิจกรรม
เงินอุดหนุน
กิจกรรม
1 การแข่งขันกีฬาสี
50,000
2 กีฬาภายนอก
15,000
รวมงบประมำณ

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

กรกฎาคม
กุมภาพันธ์

สุพัตราเหพมณี
สมศักดิ์ด้วงศรี
ทอง

65,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนร้อยละ 70 ได้ร่วมกิจกรรมที่ตนเองถนัด
7.1.2 นักเรียนร้อยละ 70 รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา
7.1.3 ครูนักเรียนมีความสุขกับกิจกรรม
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนเล่นกีฬาทาให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี
7.2.2 การเล่นกีฬาทาให้นักเรียนมี ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
ร้อยละนักเรียนรู้จักการจัดสรรเวลาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สอบถาม
แบบประเมิน
ร้อยละนักเรียนเล่นกีฬาด้วยน้าใจนักกีฬา
สังเกต
แบบประเมิน
ร้อยละนักเรียนมีสุขภาพกายจิตและสุขนิสัยที่ดี
สังเกต
แบบประเมิน
ร้อยละนักเรียนมีความรักความสามัคคี และมีความรับผิดชอบ
สังเกต
แบบประเมิน
9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 โรงเรียนนาบอน
ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง)
ครู ชานาญการ
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ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
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3.โครงกำรแผนปฏิบัติกำร
กิจกรรม
แผนปฏิบตั กิ าร
กิจกรรมสรุปงานโครงการและกิจกรรมนักเรี ยน

ผู้รับผิดชอบ
ครูวาสนา
ครูทิตยา
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โครงกำร

โครงการแผนปฏิบัติการ

กิจกรรม

-

สนองนโยบำย สพฐ.

ข้อ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

สนองกลยุทธ์ สพม.12

ข้อ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา

สถำนศึกษำ

ข้อ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามธรรมาภิบาลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สนองมำตรฐำนฯ

ข้อ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ลักษณะกิจกรรม

กิจกรรมต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงบประมาณ / งานแผนงาน

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

นางสาววาสนา รัตนพันธ์

ระยะเวลำดำเนินกำร

16 พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียนมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นแนวทางการใน
การดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน จะต้องอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาประกอบในการ
ดาเนินงาน เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนาบอน ปี พ.ศ.2564 นโยบายการบริหารจัดการศึกษาของ
ผู้อานวยการ เกณฑ์และตัวบ่งชี้ของมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของหน่วยงาน/ฝ่าย
โดยใช้ SWOT ผลจากการสรุปประเมินผลการดาเนิน งาน /โครงการ ของปีที่ผ่านมา และในการในการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนใช้หลักการดาเนินงานแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดย
การนาเสนอโครงการของบุคลากรที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และฝ่าย ดังนั้นงานแผนงาน
โรงเรียน จึงเห็นความจาเป็นที่จะต้องมีการดาเนินโครงการดังกล่าว
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2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อเป็นการวางแผนในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2559
2.2 เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร
2.3. เพื่อกาหนดรูปแบบ วิธีการดาเนินงาน และงบประมาณในการบริหารโครงการ ที่มุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์
3. เป้ำหมำยของโครงกำร

3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 เพื่อให้คณะครู มีวิธีการในการจัดทาโครงการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณที่ตอบสนองต่อแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนพัฒนาไม่น้อยกว่า
90 %

4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมต่างๆ และประเมิน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ไม่น้อยกว่า 90 %

5. แผนกำรดำเนินงำน

กิจกรรม / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นเตรียมกำร (Plan)
1. ประชุมวางแผน เพื่อวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย

1 มีนาคม 64 นางสาววาสนา รัตน
พันธ์
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ขั้นดำเนินกำร (Do)
1. ประสานงานครูในกลุ่มงานแผนงาน
โรงเรียน

3 มีนาคม 64

2. ประสานงานครูทุกคนเข้าร่วมพัฒนา
แผนงานโครงการ

9 มีนาคม 64

3. ดาเนินกิจกรรม

นางสาววาสนา รัตน
พันธ์

9-11 มีนาคม
64

ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check)
1. แบบติดตามการดาเนินกิจกรรม
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ขั้นแก้ไชปรับปรุง (Acts)
1. เขียนสรุปรายงานการประเมิน
2. นาแบบประเมินมาปรับปรุงพัฒนาแก้ไข

นางสาววาสนา รัตนุ
พันธ์ และ ครูกลุ่มงาน
15 มีนาคม 64
แผนงานโรงเรียน
นางสาววาสนา รัตน
31 มีนาคม 64 พันธ์ และ ครูกลุ่มงาน
แผนงานโรงเรียน

6. รำยละเอียดกำรใช้จ่ำย มีดังนี้
รายละเอียดการใช้จ่ายมีดังนี้
งบประมาณหมวดรายจ่าย(เงินอุดหนุน)
กิจกรรม

อบรมพัฒนาแผนงาน

วัสดุ
สานักงาน

ค่าตอบแทน/
ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์

5,000
15,000

เงินอื่นๆ

รวม
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ติดตามและประเมินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจาปี.
รวม

7,000

12,000

15,000

27,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมต่างๆ และ
ประเมินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ไม่น้อยกว่า 90 %
7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

8. การติดตามผล/ประเมินผล

ที่

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแต่ละกิจกรรม

1

ผลผลิต(outputs)ครู มีวิธีการในการ
จัดทาโครงการให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

2

ผลลัพธ์(outcome)โรงเรียนมีการจัดสรร
งบประมาณที่ตอบสนองต่อแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแผนพัฒนา

วิธีกำรประเมิน
แบบบันทึกการเข้าร่วม
อบรมการเขียนโครงการ
แบบสอบถามความพึง
พอใจ

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน
แบบสอบถามความ
พึงพอใจ
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9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ ……………………………….……ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววาสนา รัตนพันธ์)
ครู ชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ …………….……….………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ …………….……….…………………ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
ที่

รำยกำร

จำนวน

หน่วยละ จำนวนเงิน

1 ค่าป้ายไวนิล

1

400

400

2 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม

20

300

6,000

3 ค่าอุปกรณ์

10

300

3,000

4 ค่าอาหาร

2

4,000

8,000

5 ค่าอาหารว่าง

6

600

3,600

6 ค่าตอบแทนวิทยากร

2

3,000

6,000

รวม

27,000

หมำย
เหตุ
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โครงกำร

โครงการแผนปฏิบัติการ

กิจกรรม

กิจกรรมสรุปงานโครงการและกิจกรรมนักเรียน

สนองนโยบำย สพฐ.

ข้อ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

สนองกลยุทธ์ สพม.12

ข้อ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา

สถำนศึกษำ

ข้อ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามธรรมาภิบาลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สนองมำตรฐำนฯ

ข้อ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ลักษณะกิจกรรม

กิจกรรมต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงบประมาณ / งานแผนงาน

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

นางทิตยา วรรณบวร

ระยะเวลำดำเนินกำร

16 พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงจาเป็นมีขั้นตอนการประเมินโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประเมิน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
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3. เป้ำหมำยของโครงกำร

3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมต่างๆ และ
ประเมินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ไม่น้อยกว่า 80 %
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมต่างๆ และประเมิน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ไม่น้อยกว่า 80 %

5. แผนกำรดำเนินงำน

กิจกรรม / ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ขั้นเตรียมกำร (Plan)
ประชุมวางแผน
ขั้นดำเนินกำร (Do)
ประสานงานในกลุ่มบริหารงานต่างๆและ
ผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check)
แบบประเมินงานโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ

ระยะเวลำ
พฤษภาคม 2563

พฤษภาคม 2563
- มีนาคม 2564

มีนาคม 2564

ผู้รับผิดชอบ
นางทิตยา วรรณบวร
นางจิตตินันท์ รัตนบุรี
นางทิตยา วรรณบวร
นางจิตตินันท์ รัตนบุรี

นางทิตยา วรรณบวร
นางจิตตินันท์ รัตนบุรี
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ขั้นแก้ไชปรับปรุง (Acts)
-เขียนสรุปรายงานการประเมิน
-นาแบบประเมินมาปรับปรุงพัฒนาแก้ไข

มีนาคม 2564

นางทิตยา วรรณบวร
นางจิตตินันท์ รัตนบุรี

6. รำยละเอียดกำรใช้จ่ำย มีดังนี้

งบดำเนินกำร
ที่

รำยกำร

1

ค่าวัสดุ - อุปกรณ์

2

ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

ค่ำ
ตอบแทน

ค่ำใช้
สอย

-

-

ค่ำวัสดุ
2,600
400

ครุภัณฑ์

แหล่งที่มำของ
งบประมำณ

-

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

3,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมต่างๆ และ
ประเมินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ไม่น้อยกว่า 80 %
7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
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8. การติดตามผล/ประเมินผล

ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จของแต่ละกิจกรรม

วิธีการประเมินผล

1.

ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดาเนินงานตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ไม่น้อยกว่า 80 %

สรุปผล

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสรุป

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ ……………………………….……ผู้เสนอกิจกรรม

( นางทิตยา วรรณบวร )
ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ …………….……….………………ผู้เห็นชอบกิจกรรม

(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ …………….……….…………………ผู้อนุมัตกิ ิจกรรม

(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย

ลาดับ
ที่

รายการ

จานวน

ราคาต่อ
หน่วย

รวม
(บาท)

(บาท)
1.

กระดาษโฟโต้

6

200

1,200

2.

หมึกพิมพ์

1

1,000

1,000

3

กระดาษกาวสองหน้า

2

200

400

4.

ติดตั้งโปรแกรม

1

400

400

รวม

3,000

หมายเหตุ
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4.โครงกำรระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
กิจกรรม
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กรบริหารสินทรัพย์และพัสดุ
ซ่อมแซมวัสดุคุรุภัณฑ์
ส่งเสริมสุขภาพ
พัฒนางานทะเบียนนักเรียน
พัฒนางานการเงินและการบัญชี
ค่าสาธารณูปโภค

ผู้รับผิดชอบ
ครูจิตตินันท์
ครูวิลัยภรณ์
ครูพัสตราภรณ์
ครูสมศักดิ์
ครูสดศรี
ครูปราณี
ครูพรพนา
ครูพรพนา
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำ
ข้อ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ข้อ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
ข้อ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โครงการต่อเนื่อง
นางจิตตินันท์ รัตนบุรี
16 พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

1.หลักกำรและเหตุผล
นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่สาคัญเนื่องจาก
เป็นนโยบายที่กระจายอานาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
บริ ห ารและการจั ดการศึกษา ครอบคลุ ม ทั้งด้านการบริ ห ารวิช าการ ด้านการบริห ารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหน่วยงานทั้งระดับสานักงานทั้ง
ส่วนกลางและระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสานักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา
หน่วยงานสานักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามเพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นาเทคโนโลยีดีจิทัล มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
โรงเรียนนาบอน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได้ดาเนินการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษา ด้วยเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษา ด้วยกระบวนการสร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงคุณภาพ
3.1.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
3.1.2 โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
4.2 โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ
5. แผนกำรดำเนินงำน / รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ

1
2
3

กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพ
กิจกรรมการบริหารสินทรัพย์และพัสดุ

งบประมำณ
เงินกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน
25,000
9,388
20,000
-

4
5
6
7

กิจกรรมการเงินและการบัญชี
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ค่าสาธารณูปโภค
ซ่อมแซมครุภัณฑ์

5,000
25,000
800,000
173,000

ที่

กิจกรรม

เงินอุดหนุน

-

ระยะเวลำดำเนินกำร
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี

ผู้รับผิดชอบ
ครูวิลัยภรณ์
ครูจิตตินันท์

ครูพัสตราภรณ์
ครูพรพนา
ครูสดศรี
ครูพรพนา
ครูสมศักดิ์

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.2 เชิงคุณภาพ
7.1.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
7.1.2 โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ
8. กำรติดตำมผล/ประเมินผล
ที่
1.
2.

ตัวชี้วัดความสาเร็จของแต่ละกิจกรรม
โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรม
มาภิบาลและการมีส่วนร่วม
โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ

วิธีการประเมินผล
การสอบถาม
ผลการปฏิบตั ิงาน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม
- แบบสรุปผลการปฏิบัติงาน
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9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงชื่อ ……………………………….……ผู้เสนอโครงการ
( นางจิตตินันท์ รัตนบุรี )
ลงชื่อ …………….……….………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ …………….……….…………………ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะกิจกรรม
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำ
กิจกรรมพัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ข้อ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ข้อ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
ข้อ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
กิจกรรมต่อเนื่อง
ฝ่ายวิชาการ
นางจิตตินันท์ รัตนบุรี
16 พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

1.หลักกำรและเหตุผล
นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่สาคัญเนื่องจาก
เป็นนโยบายที่กระจายอานาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
บริ ห ารและการจั ดการศึกษา ครอบคลุ ม ทั้งด้านการบริห ารวิช าการ ด้านการบริห ารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหน่วยงานทั้งระดับสานักงานทั้ง
ส่วนกลางและระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสานักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา
หน่วยงานสานักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามเพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นาเทคโนโลยีดีจิทัล มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ดังนั้น งานประกันคุณภาพ โรงเรียนนาบอน ตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพของโรงเรียนดังกล่าว และเพื่อให้งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงพัฒนางานประกันและจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ที่จาเป็นจะต้องใช้ในงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.2 เพื่อให้งานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เป้ำหมำยของกิจกรรม
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 งานประกันคุณภาพการศึกษามีวัสดุ – อุปกรณ์ครบตามความจาเป็น
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
3.2.2 โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ
3.2.3 งานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
4.2 โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ
4.3 งานประกันคุณภาพการศึกษามีวัสดุ – อุปกรณ์ครบตามความจาเป็น
4.4 งานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. แผนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ขั้นเตรียมการ (P) (งานอะไร ทาอย่างไร)
1. ประชุมครู
2. เขียนโครงการ
3. เสนอโครงการ
5.2 ขั้นดาเนินการ (D)
1. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
5.3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (C)
1. แบบสอบถาม
2. ดูจากการปฏิบัติ
5.4 ขั้นรายงานผล (A)
1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
(When)

ผู้รับผิดชอบ
(Who)

มิถุนายน 2563

งานประกันคุณภาพฯ

กรกฎาคม 2563 มีนาคม 2564

งานประกันคุณภาพฯ

กุมภาพันธ์ 2564

งานประกันคุณภาพฯ

มีนาคม 2564

งานประกันคุณภาพฯ

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่
กิจกรรม
งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
1 วัสดุ -อุปกรณ์
รวมงบประมำณ

9,988

-

9,988

-

เวลำที่ดำเนินกำร

ตลอดปีการศึกษา

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 งานประกันคุณภาพการศึกษามีวัสดุ – อุปกรณ์ครบตามความจาเป็น

ผู้รับผิดชอบ

ครูจิตตินันท์
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7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
7.2.2 โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ
7.2.3 งานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. กำรติดตำมผล/ประเมินผล
ที่
1.

ตัวชี้วัดความสาเร็จของแต่ละกิจกรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมินผล
การสอบถาม
ผลการปฏิบัติงาน

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสอบถาม
-ดูการปฏิบัติงาน

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ ……………………………….……ผู้เสนอกิจกรรม
( นางจิตตินันท์ รัตนบุรี )

ลงชื่อ …………….……….………………ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ …………….……….…………………ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
ลาดับ
ที่

รายการ

จานวน

1.

หมึก printer Laser Jet
P1005
หมึก printer brother J220
เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 3
เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10
ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 3
ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10
เทปกาวสองหน้าบาง 0.5 นิ้ว
เทปกาวสองหน้าบาง 3/4 นิ้ว
ตะกร้าใส่เอกสาร 1 ชั้น
เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู
แฟ้มสันกว้างก้านยก 2 นิ้ว F4
แฟ้มสันกว้างก้านยก 3 นิ้ว F4
กรรไกร 9 นิ้ว Deli
คัตเตอร์เล็ก
น้ายาลบคาผิดเพนเทล
กาวลาแท็กซ์ขวดใหญ่
กาวน้าแบบมีพาย
กระดาษโฟโต้ 180 แกรม
กระดาษการ์ดขาวทาปก เอ4
กระดาษสติ๊กเกอร์ใส เอ 4
ปลั๊กไฟ
รวม

2 ชุด

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1 ชุด
1 ตัว
1 ตัว
1 โหล
2 โหล
5 ม้วน
3 ม้วน
2 อัน
1 เครื่อง
3 แฟ้ม
2 แฟ้ม
1 อัน
1 อัน
2 ขวด
1 ขวด
2 ขวด
2 ห่อ
2 รีม
2 โหล
2 ชุด

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
2,500
600
380
182
18
10
25
35
95
650
90
90
90
35
65
75
20
220
160
5
300
9,988

รวม
(บาท)

หมายเหตุ

5,000

ภาคเรียนละ
1 หลอด

600
380
182
216
240
125
105
190
650
270
180
90
35
130
75
40
440
320
120
600
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
พัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดการเหลื่อมล้า
สนองกลยุทธ์ สพม.12 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
สถำนศึกษำ สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ
สนองมำตรฐำนฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาววิลัยภรณ์ ชานาญกิจ
ระยะเวลำที่ดำเนินงำน พฤษภาคม 2563 - เมษายน 2564
1. หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันสภาพสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านการ
สื่อสารและเทคโนโลยี ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาการคุ้มครอง และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะตกอยู่กับเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยเรียนเป็นส่วนใหญ่
โรงเรียนนาบอนให้ความสาคัญในการ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยมีอุดมการณ์ในการจัดการศึกษาและเป้าหมายในการพัฒนาคนตามปรัชญา ที่ว่า
“CHILDREN ARE PRECIOUS THEY CAN LEARN AND DEVELOP” “เด็ก คือ ทรัพยำกรบุคคลอัน
ทรงคุณค่ำ ทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำได้” ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และความสามารถ โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น จึงมีความสาคัญเป็น
อย่างมาก
ภาพความสาเร็จจากความมุ่งหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งผู้ปกครอง
ชุมชน และโรงเรียนในการกากับดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้วยความรักและเมตตา
เพื่อสร้างโอกาสและดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เต็มศักยภาพ งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึง
ได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในปีการศึกษา 2563 โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให้คุณภาพตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมส่งเสริมพัฒนา เฝ้าระวัง ป้องกัน และร่วมแก้ไข
ปัญหาของนักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันทางสังคม มีทั กษะในการดารงชีวิต เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบการดูช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนนาบอนให้มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่ายของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่เข้มแข็ง

3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 มีเครื่องมือ นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ใช้ในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างน้อย 1 ชิ้นต่อปีการศึกษา
3.1.2 มีเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน อย่างน้อย 10 หน่วยงาน
3.1.3 ครูที่ปรึกษาร้อยละ 85 มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานตามกระบวนระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ด้ำนคุณภำพ
3.2.1 ผู้ปกครอง ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในกระบวนการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
3.2.2 ผลการประเมินตนเองคุณภาพการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ไม่ต่ากว่า 3.50
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 เครื่องมือ นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนนา
บอน
4.2 จานวนหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือด้านภาคีเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.3 ร้อยละของครูที่ปรึกษาที่ปฏิบัติงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนบรรลุตามมาตรฐานด้าน
กระบวนการ
4.4 ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจในกระบวนการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนนาบอน
4.5 ผลการประเมินตนเองคุณภาพการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
นาบอน
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5. แผนกำร
กิจกรรม
ดำเนินงำน
ลำดับที่
1
ขั้นเตรียมกำร (P)
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมอบรม ทีม
นา ทีมทา ทีมประสาน ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบและพัฒนา
เครื่องมือ นวัตกรรมเทคโนโลยี ในมือจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.3 จัดทาโครงการ
บที่
กิจกรรม
2
ขั้นดำเนินกำร (D)
2.1 รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2.2 เยี่ยมบ้านนักเรียน
2.3 คัดกรองนักเรียน
2.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
2.5 จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไข โดยใช้
เครื่องมือ นวัตกรรมเทคโนโลยี
2.6 ส่งต่อ
2.7 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
2.8 ประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่าย
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.9 กิจกรรมเฝ้าระวังและติดตามนักเรียนที่มี
แนวโน้มออกกลางคัน

ระยะเวลำคำเนินกำร

พ.ค.63

ผู้รับผิดชอบ

- กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน
- น.ส.วิลัยภรณ์

พ.ค.63

พ.ค.63
ระยะเวลาคาเนินการ
พ.ค.63– มิ.ย.63
ก.ค.63 – ส.ค.63
ก.ย.63
มิ.ย.63– ก.พ.64
มิ.ย.63– ก.พ.64
ก.ย.63– ก.พ.64
ต.ค.63 , มี.ค.64
ธ.ค.63
พ.ค.63 – ก.พ.64

ผู้รับผิดชอบ
-น.ส.วิลัยภรณ์
-หัวหน้าระดับชั้น
-ครูที่ปรึกษา
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3

4

ขั้นตรวจสอบ (C)
3.1 ประชุมนิเทศ ติดตามการดาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.2 ประเมินคุณภาพตนเองภาพผลการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.3 คัดเลือกและยกย่องผู้ปฏิบัติงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
- ครูที่ปรึกษาดีเด่น
- หัวหน้าระดับดีเด่น
- องค์กร หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- ครอบครัวดูแลดีเด่น
ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Acts)
4.1 สรุปรายงานและเผยแพร่ผลงาน
4.2 นาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง เพื่อการวางแผนพัฒนาต่อไป

ก.ย.63 , ก.พ.64
มี.ค.64
มี.ค.64

2

จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
โดยใช้เครื่องมือ นวัตกรรม
เทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการภาคี
เครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

5,000

1,000

-ครูที่ปรึกษา
-หัวหน้าระดับ
-น.ส..วิลัยภรณ์
-กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน

เม.ย.64
เม.ย.64

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
เงินอุดหนุน กิจกรรม
1 เยี่ยมบ้านนักเรียน
9,900

2

-น.ส.วิลัยภรณ์
-หัวหน้าระดับ
-กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน

เวลาที่ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค. 63 – ส.ค.63 -น.ส.วิลัยภรณ์
-หัวหน้าระดับชั้น
-ครูที่ปรึกษา
มิ.ย.63– ก.พ.64 -น.ส.วิลัยภรณ์
-หัวหน้าระดับชั้น
-ครูที่ปรึกษา
ธ.ค.63
-น.ส.วิลัยภรณ์
-หัวหน้าระดับ
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-กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
3

ยกย่องผู้ปฏิบัติงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น

8,400

มี.ค.64

-น.ส.วิลัยภรณ์
-หัวหน้าระดับ
-กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน

4

ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสารรายงาน
รวมงบประมาณ

700
25,000

มี.ค.64

-น.ส.วิลัยภรณ์

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 ครูที่ปรึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ มีจิตวิญญาณในการปฏิบัติงานเรื่องระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.1.2 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามมาตรฐานของกระบวนระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงในทุกด้าน
7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 โรงเรียนนาบอนมีการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพ มีการประเมิน
ตนเองคุณภาพการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างสม่าเสมอ
7.2.2 โรงเรียนนาบอนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีคุณภาพ
7.2.3 โรงเรียนนาบอนมีเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือข่าย ที่เข้มแข็ง
7.2.4 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีการพัฒนาตนเองและมีทักษะ
ในการดารงชีวิต
7.2.5 อัตราออกกลางคันของนักเรียนลดลง
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8 กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแต่ละกิจกรรม
1. โรงเรียนนาบอนมีเครื่องมือ นวัตกรรม
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนางานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนนาบอนอย่าง
น้อย 1 ชิ้นต่อปีการศึกษา
2. โรงเรียนได้รับความร่วมมือด้านภาคี
เครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจาก
องค์กรหน่วยงานในชุมชน อย่างน้อย 10
หน่วยงาน
3. ครูที่ปรึกษาร้อยละ 85 ปฏิบัติงานตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนบรรลุตาม
มาตรฐานด้านกระบวนการ
4. ผู้ปกครอง ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจใน
กระบวนการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนนาบอน
5. โรงเรียนนาบอนมีผลการประเมินตนเองเรื่อง
การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขั้นไป

วิธีกำรประเมิน
- การสารวจ

เครื่องมือประเมิน
-แบบสารวจการใช้เครื่องมือ
นวัตกรรมในการดาเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- การสารวจ

- แบบสารวจการส่วนร่วมขององค์กร
ในการจัดกิจกรรม

- ประเมินผลการ - แบบประเมินการดาเนินงานระบบ
ปฏิบัติงาน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่
ปรึกษา
สอบถาม
-แบบสอบถามความพึงพอใจ

ประเมินตนเอง

-แบบประเมินตนเองผลการดาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน
ลงชื่อ …...................................................... ผู้เสนอกิจกรรม
(นางสาววิลยั ภรณ์ ชานาญกิจ)
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ลงชื่อ ......................................................... ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ ......................................................... ผู้อนุมัตกิ ิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
ใน
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
กิจกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และพัสดุ
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
การจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โครงการต่อเนื่อง
งานบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์
นางพัสตราภรณ์ แผลงรักษา
ตลอดปีการศึกษา 2563

1. หลักกำรและเหตุผล
การบริหารจัดการจาเป็นอย่างยิ่งต้องมีวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในงานบริหารจัดการ เพื่อการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดองค์กร โรงเรียนได้แบ่งระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งและภาระงานตามที่สานักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานมอบหมายเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามที่ชุมชนคาดหวังโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานใน
กรอบงานตามที่กาหนดจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงานด้านพัสดุและสินทรัพย์อย่างพอเพียง
3.2 เชิงคุณภำพ
3.1.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
3.1.2 โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
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4.1 บุคลากรมีอุปกรณ์ต่างๆพอเพียงในการบริหารจัดการสานักงาน
4.2 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
4.3 โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1
ประชุมวางแผน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
2
ดาเนินงานการตามโครงการ
3
แบบติดตามการจ่ายเงินตามโครงการ
4
นิเทศ ประเมินผล สรุปผล และรายงาน
ผล

ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2563
ตลอดปีการศึกษา 2563
สิงหาคม-กันยายน 2563
สิงหาคม-กันยายน 2563

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่
กิจกรรม
งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
1

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
รวมงบประมำณ

20,000
20,000

ผู้รับผิดชอบ
นางพัสตราภรณ์ แผลงรักษา
นางพัสตราภรณ์ แผลงรักษา
นางพัสตราภรณ์ แผลงรักษา
นางพัสตราภรณ์ แผลงรักษา

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปีการศึกษา

นางพัสตราภรณ์ แผลงรักษา

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
7.2.2 โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
8.1 บุคลากรมีอุปกรณ์ต่างๆพอเพียงในการบริหารจัดการสานักงาน
สังเกต
แบบสังเกต
8.2 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ประเมิน
แบบประเมิน
และการมีส่วนร่วม
8.3 โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ
ประเมิน
แบบประเมิน
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9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 โรงเรียนนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางพัสตราภรณ์ แผลงรักษา)
ตาแหน่ง ครู วิทยะฐานะชานาญการ
ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
ลาดับที่

1.
2.

รายการ

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ A3
จัดวัสดุสานักงาน

จานวน

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวม
(บาท)

1
-

15,000
-

15,000
5,000

20,000
รวม

สองหมื่นบาทถ้วน

หมายเหตุ
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย

ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
สพฐ.
นโยบายที5่ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
สนองกลยุทธ์ สพม12 กลยุทธ์ที่5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
สถำนศึกษำ กลยุทธ์ที่2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่นเนเน
การบูรณาการ การเรียนรู้และการดารงชีวิต
สนองมำตรฐำนฯ
มาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ
ลักษณะโรงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ฝ่ำยงำนที่รับผิกชอบ
กลุ่มบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ
นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
ตลอดปีการศึกษา
1. หลักกำรและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนา ศาสตร์ของ
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลัก
ในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนาเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นกรอบ
แนวคิด ที่จ ะผลั กดัน ด าเนิ น การเพื่ อน าไปสู่ การบรรลุ เ ป้าหมายการพัฒ นา ที่ยั่งยื นในทุก มิติ ทั้ งมิติด้า นสั งคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบ าล และความเป็นหุ้ นส่ว นความร่ว มมือ ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่ า งบู ร ณาการ โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ เ พื่ อ ให้ ป ระเทศไทย “เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว มี คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐”
ดังนั้ น นโยบายด้ านการจั ด การศึก ษาขั้นพื้ นฐานเพื่อ รองรั บวิสั ยทั ศน์ ดังกล่ า ว จึงได้น้ อมนา ศาสตร์
พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นหลักใน
การปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคน
รุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
โรงเรียนนาบอนจึงมีความจาเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ของเด็ก อีกทั้ง
จั ด สุ ข าภิ บ าลในโรงเรี ย นให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะด้ ว ยยั ง เป็ น การสนองนโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของ
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กระทรวงศึกษาธิการในการจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอนอีกด้วยและพร้อมเป็นแหล่งให้บริการแก่
บุคคลากรภายในโรงเรียนและชุมชนทางอาคารสถานที่จึงจัดทาโครงการดังกล่าวขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงคุณภำพ
3.1.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
3.1.2 โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
4.2 โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ
5. แผนกำรดำเนินกำร
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลำดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมวางแผนปรับปรุงโครงการ
ตลอดปีการศึกษา
นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง
2 แต่งตั้งคณะกรรมการในการทางาน
ตลอดปีการศึกษา
นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง
3 สารวจอุปกรณ์ในงานซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
ตลอดปีการศึกษา
นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง
4 จัดหางบประมาณและวัสดุ
ตลอดปีการศึกษา
นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง
ดาเนินงานตามกิจกรรม
ตลอดปีการศึกษา
นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง
1.สานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายธนิต ชูมาก
5 2.ยานพาหนะ
นายนพดล โต๊ะร่าหมาน
3.ต่อทะเบียน/ซ่อมรถยนต์
6 สรุปประเมินผลและรายงานผล
มกราคม-มีนาคม 2563
กลุ่มบริหารทั่วไป
6.รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่
กิจกรรม
งบประมำณ
เวลำทีด่ ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
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1. 1.สานักงานกลุ่มบริหาร
ทั่วไป
2.ยานพาหนะ
3.ต่อทะเบียน/ซ่อม
รถยนต์

23,000
100,000
50,000

รวมงบประมำณ

173,000

ตลอดปีการศึกษา

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงคุณภำพ
7.1.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
7.1.2 โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ
8.กำรวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
8.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิ
บาลและการมีส่วนร่วม
8.2 โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือประเมิน

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

9.สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ.........................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง)
ตาแหน่ง ครู วิทยะฐานชานาญการ
ลงชื่อ.........................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
( นายเดโช หนูทอง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
ลาดับที่

1.

รายการ

จัดซื้อจัดจ้างวัสดุซ่อมแซม
ครุภัณฑ์
รวม

จานวน

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวม
(บาท)

-

-

173,000

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน

หมายเหตุ
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
ส่งเสริมสุขภำพ
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดการเหลื่อมล้า
สนองกลยุทธ์ สพม.12 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
สถำนศึกษำ สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ
สนองมำตรฐำนฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ งานอนามัยโรงเรียน /กลุ่มบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสดศรี แผ่นทอง
ระยะเวลำที่ดำเนินงำน พฤษภาคม 2563 - เมษายน 2564
1. หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันสภาพสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านการ
สื่อสารและเทคโนโลยี ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาการคุ้มครอง และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะตกอยู่กับเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยเรียนเป็นส่วนใหญ่ โรงเรียนนาบอนให้ความสาคัญในการส่งเสริม
และพัฒนานักเรียน
โดยมีอุดมการณ์ในการจัดการศึกษาและเป้าหมายในการพัฒนาคนตามปรัชญา
ที่ว่า
“CHILDREN ARE PRECIOUS THEY CAN LEARN AND DEVELOP” “เด็ก คือ ทรัพยำกรบุคคลอัน
ทรงคุณค่ำ ทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำได้” ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และความสามารถ โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น จึงมีความสาคัญเป็น
อย่างมาก ภาพความสาเร็จจากความมุ่งหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งผู้ปกครอง ชุมชน
และโรงเรียนในการกากับดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้วยความรักและเมตตา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ จุดเน้นในการพัฒนาสุขภาพอนามัยควบคุมกับการศึกษาในกลุ่มนักเรียน โดยมีครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ผู้นาท้องถิ่น และผู้ปกครองเป็นส่วนสาคัญในการรวมสนับสนุน ให้การดาเนินการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคมอย่างสมดุล
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมนักเรียนทุกคนมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
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2.2 เพื่อมุ่งเน้นโภชนาการของนักเรียนให้เพียงพอและถูกสุขลักษณะ
2.3 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภัยในโรงเรียนตลอดจนถึงในชุมชน
3.เป้ำหมำยของกิจกรรม
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียน บุคลากร ในโรงเรียน มีสุขภาพแข็งแรง 100%
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียน บุคลากร ในโรงเรียนมีสุขภาพกาย และจิตใจที่ดี
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 นักเรียน บุคลากร ในโรงเรียน มีสุขภาพแข็งแรง 100%
4.2 นักเรียน บุคลากร ในโรงเรียนมีสุขภาพกาย และจิตใจที่ดี
5. แผนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ขั้นเตรียมการ (P) (งานอะไร ทาอย่างไร)
1. ประชุมครู
2. เขียนโครงการ
3. เสนอโครงการ
5.2 ขั้นดาเนินการ (D)
1. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
5.3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (C)
1. แบบสอบถาม
2. ดูจากการปฏิบัติ
5.4 ขั้นรายงานผล (A)
1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
(When)

ผู้รับผิดชอบ
(Who)

มิถุนายน 2563

งานอนามัย

กรกฎาคม 2563 มีนาคม 2564

งานอนามัย

กุมภาพันธ์ 2564

งานอนามัย

มีนาคม 2564

งานอนามัย
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่
กิจกรรม
งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
1 วัสดุ -อุปกรณ์
รวมงบประมำณ

25,000

-

25,000

-

เวลำที่ดำเนินกำร

ตลอดปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ครูสดศรี

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 นักเรียน บุคลากร ในโรงเรียน มีสุขภาพแข็งแรง 100%
7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 นักเรียน บุคลากร ในโรงเรียนมีสุขภาพกาย และจิตใจที่ดี
8. กำรติดตำมผล/ประเมินผล
ที่
1.
2.

ตัวชี้วัดความสาเร็จของแต่ละกิจกรรม
นักเรียน บุคลากร ในโรงเรียน มีสุขภาพแข็งแรง
100%
นักเรียน บุคลากร ในโรงเรียนมีสุขภาพกาย และ
จิตใจที่ดี

วิธีการประเมินผล
การสอบถาม
ผลการปฏิบัติงาน

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสอบถาม
-ดูการปฏิบัติงาน

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงชื่อ ……………………………….……ผู้เสนอกิจกรรม
( นางสดศรี แผ่นทอง)
ลงชื่อ …………….……….………………ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
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ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ …………….……….…………………ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
ลาดับที่

รายการ

จานวน

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวม
(บาท)

1.
2.

จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
ค่าอาหารเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพ
ครู
จัดซื้อกระเป๋ายา
จัดซื้อผ้าปูที่นอน
ซื้อหมอน
ซื้อปลอกหมอน
ซื้อถังขยะปลอดเชื้อ(มีฝาปิด)
ซื้อถุงอนามัยใส่ของเสีย
ถุงมืออนามัย
กะละมัง
กระโถน (มีฝาปิด)

1 ชุด

16,400

16,400
2,000

3 ใบ
5 ผืน
5 ใบ
5 ใบ
2 ใบ
2 กล่อง
2 กล่อง
2 ใบ
2 ใบ

600
400
200
100
250
195
190
100
115

1,800
2,000
1,000
500
500
390
380
200
230

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รวม

25,000

หมายเหตุ
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โครงกำร

ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ

กิจกรรม
พัฒนำงำนทะเบียนนักเรียน
สนองนโยบำย สพฐ. 3.1 พัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะของครูผ่านการปฏิบัติจริงและ
การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
สนองกลยุทธิ์ สพม.12 ข้อ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สถำนศึกษำ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สนองมำตรฐำนฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นางปราณี สุวรรณชัย
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
ตลอดปีการศึกษา
1. หลักกำรและเหตุผล
ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ต้องมีความทันสมัยและปลอดภัย ง่ายต่อการสืบค้นหรือนาออกมาใช้
นับว่าเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างมาก ซึ่งทางสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้โรงเรียน
มัธยมศึกษาที่เปิดการสอนถึงชั้น ม.6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ให้ใช้โปรแกรม SGS และ Student 2551 ในการ
จัดทาข้อมูลด้านงานทะเบียนทั้งหมดเพื่อให้สามารถออกเอกสารต่างๆ ที่ถูกต้องและเหมาะสมภายใต้แบบพิมพ์ที่
ทางกระทรวงฯ กาหนดให้
โรงเรียนในฐานะหน่วยงานทางราชการที่มีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของชาติ งานทะเบียนวัดผล จึง
จาเป็นต้องพัฒนาระบบ การจัดเก็บข้อมูลที่ ทันสมัยโดยจัดเก็บและประเมินผลด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
สูง รวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ด้วย ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลเป็นไปด้วยความถูกต้องแม่นยาและสามารถให้บริการกับ
นักเรียนผู้ปกครองได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการจัดทาและจัดเก็บข้อมูลทะเบียน
ประวัติตลอดจนข้อมูลทางด้านการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคลและในภาพรวมของโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล
หลักเพื่อใช้ในการสืบค้นสถิติต่าง ๆ ในการรายงานต่อต้นสังกัดและนาข้อมูลมาใช้เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียน
การการสอนของครูและนักเรียนในการจัดทาและการจัดเก็บข้อมูลหรือสถิติต่างๆ ดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการให้การบริหารจัดการที่เป็นระบบของกลุ่มงานวิชาการของโรงเรียนและ
เกิดความความเรียบร้อย ถูกต้อง สะดวกและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนางานทะเบียนวัดผลประเมินผลให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัตินักเรียนและข้อมูลด้านการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
ให้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2.4 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร และการอ่านคิด วิเคราะห์ และ
เขียนแต่ละกลุ่มสาระให้เป็นไปตามเกณฑ์
2.5 เพื่อจัดทาสารสนเทศทางการเรียน สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนแต่
ละกลุ่มสาระให้เป็นไปตามเกณฑ์
2.6 เพื่อบริหารการจัดการทดสอบทางการศึกษาในโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่และระดับชาติให้มี
ประประสิทธิภาพ
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 มีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัตินักเรียนและข้อมูลด้านการเรียนตลอดปีการศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ
3.1.2 จัดทาปฏิทินวัดผลและดาเนินงานตามปฏิทิน
3.1.3 จัดทาสารสนเทศทางการเรียนตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงการ
ประเมินคุณลักษณะ การประเมิน อ่านคิดวิเคราะห์เขียน และการประเมินสมรรถนะโดยมีการนิเทศกากับ
ติดตามภาคเรียนละ 1 ครั้ง และสรุปผล จานวน 4 เล่ม
1.3.4 ครูทุกคนสามารถบันทึกผลการเรียนด้วยโปรแกรม SGS ได้
1.3.5 มีรายงานผลการประเมินโครงการ จานวน 1 เล่ม และรายงานผลการดาเนินกิจกรรมใน
โครงการจานวนอย่างน้อย 5 เล่ม
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 งานทะเบียนวัดผลและประเมินผลดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อยเสร็จสิ้นตามปฏิทิน
3.2.2 บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
และดาเนินการวัดผลประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.3 ร้อยละ 100 ของครูสามารถบันทึกผลการเรียนโดยใช้โปรแกรม SGS ได้ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
3.2.4 ครูและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดาเนินงานทะเบียนวัดผล ไม่น้อยกว่า
ระดับร้อยละ 90
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4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 มีการจัดทาปฏิทินวัดผลและดาเนินงานตามปฏิทินโดยมีการนิเทศกากับติดตามภาคเรียนละ
1 ครั้ง
4.2 มีข้อมูลสารสนเทศการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงการประเมินคุณลักษณะ การประเมิน
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนและการประเมินสมรรถนะ อย่างละ 4 เล่ม
4.3 ครูทุกคนสามารถวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือการวัดผลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ
4.4 ครูทุกคนสามารถบันทึกผลการเรียนด้วยโปรแกรม sgs ของงานวัดผล สพฐ.ได้ครบถ้วนและถูกต้อง
4.5 รายงานผลการประเมินโครงการ จานวน 1เล่ม และรายงานผลการดาเนินกิจกรรมในโครงการอย่าง
น้อย 4 เล่ม
4.6 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ได้รับบัตรประจาตัวนักเรียน
4.7 ระบบการให้บริการออกเอกสารทางงานทะเบียนและวัดผลมีความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว
4.8 การประเมินระดับโรงเรียน และระดับชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1
ขั้นเตรียมกำร (Planning)
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ทะเบียน
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
3. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2
ขั้นดำเนินกำร (Doing)
1. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
2. ดาเนินงานตามโครงการ
2.1 จัดซื้อจัดจ้างทาวัสดุ- ครุภัณฑ์
สานักงาน
2.2ให้ความรู้บุคลากร
2.3 ติดตามผลการเรียน
2.4 จัดทาเอกสารงานทะเบียน

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 63
พ.ค. 63
พ.ค. 63

หัวหน้างานทะเบียนและ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

พ.ค.63
พ.ค.63 -มี.ค.64
พ.ค.63

หัวหน้างานทะเบียนและ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

มิ.ย.63
ต.ค.63 - มี.ค.64
ตลอดปีการศึกษา
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3

4

2.5 จัดทาระบบข้อมูลงานทะเบียน
3. รายงานผลการดาเนินงาน
4. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตรวจสอบ และประเมินผล
(Checking)
1. ติดตามผลการปฏิบัติงาน
2. ประชุมคณะกรรมการฯ ประเมินงาน
3. สรุปรายงานผล
ขั้นปรับปรุง และพัฒนำ (Action)
1. นาผลการประเมินไปแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานตามที่ได้แก้ไขปรับปรุง

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่
กิจกรรม

เงิน
อุดหนุน
1. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
สาหรับงานวิชาการ
ทะเบียน
รวมงบประมำณ

ตลอดปีการศึกษา
ต.ค. 63 - มี.ค.64

ต.ค. 63-มี.ค.64

หัวหน้างานทะเบียนและ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

พ.ย. 63

หัวหน้างานทะเบียนและ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

พ.ย. 63 -ม.ค. 64
งบประมำณ

เวลำที่ ผู้รับผิดชอบ
ดำเนิน
กำร

เงิน
รำยได้
เงินบำรุง
กิจกรรม สถำนศึกษำ กำรศึกษำ

40,000

-

-

-

40,000

-

-

-

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 มีเอกสารงานทะเบียน ครบทุกระดับชั้น 100%

ตลอด
ภาค
เรียน

นางปราณี
สุวรรณชัย
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7.1.2 บุคลากรให้ความร่วมมือกับงานทะเบียนโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 100
7.1.3 เจ้าหน้าที่งานทะเบียนมีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานทะเบียนอย่างเพียงพอ
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 มีความสามารถในการให้บริการต่อผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
7.2.2 งานทะเบียนโรงเรียนสามารถดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง มีประสิทธิภาพสูง
7.2.3 งานทะเบียนโรงเรียนสามารถดาเนินงานได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
7.2.4 การตรวจสอบ ระบบข้อมูล งานทะเบียน มีความถูกต้อง รวดเร็ว
7.2.5 การจัดระบบ การจัดเก็บ เอกสาร งานทะเบียน มีความเหมาะสมมากขึ้น
7.2.6 ระบบการให้บริการออกเอกสารทางงานทะเบียนและวัดผลมีความถูกต้อง สะดวกและ
รวดเร็ว
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
1.ความพึงพอใจต่องานงานทะเบียนและ
วัดผล

วิธีกำรประเมิน
เครื่องมือประเมิน
- สอบถามจากนักเรียน, คณะครูใน - แบบสอบถาม
โรงเรียน, ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อ - แบบสังเกต
ขอใช้บริการ
- สังเกตจากการส่ง งานวัดผล
แบบสรุปการให้ ความ
ประเมินผล
ร่วมมืองาน วัดผล

2.ครูผู้สอนสามารถดาเนินการ ได้ถูกต้อง
ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 โรงเรียนนาบอน
ลงชื่อ

ผู้เสนอกิจกรรม

(.นางปราณี สุวรรณชัย)
ตาแหน่ง ครู วิทยะฐานะครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน

รำยละเอียดกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน วิชาการ มีความประสงค์ขอดาเนินการจัดซื้อวัสดุสานักงาน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามโครงการ/กิจกรรมพัฒนำงำนทะเบียน
จานวน 40,000
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

บาท ( ) ภาคเรียนที่ 1 ……………………บาท (  ) ภาคเรียนที่ 2…………………….บาท

รำยกำร
กระดาษดับเบิล A A4
กระดาษดับเบิล A F4
หมึกเครื่องพิมพ์ Ricoh
หมึกเครื่องพิมพ์ cannon 2035 (3460)
หมึกเครื่องพิมพ์ hp 1102 85A (2498)
เครื่องสารองไฟ
ซ่อมปรับปรุงคอมพิวเตอร์
โปรแกรมกาจัดไวรัส
ปพ.1บ, ปพ.1พ (เล่มละ 160 50 แผ่น)
ปพ.2บ, ปพ.2พ (ห่อละ 200 แผ่นๆละ 5 บาท)
ปพ.3บ, ปพ.3พ (ห่อละ 200 แผ่นๆละ 5 บาท)
ใบแทนประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษา (ห่อละ
200 แผ่นๆละ 5 บาท)
แฟ้มตราช้าง ขนาด F4 (130 บาท)
แฟ้มสอดบาง ขนาด A4 (โหล 73 บาท)
ซองสีน้าตาล A4 ไม่ขยายข้าง(มัดละ 50 ใบ 2.50)
รวมทั้งหมด

จำนวน
10
5
2
3
5
3
6
2
20
5
5
5
10
20
5

หน่วย
รีม(115)
รีม(150)
กล่อง
กล่อง
กล่อง
ตัว(3450)
เครื่อง
ชุด(1780)
เล่ม
ห่อ
ห่อ
ห่อ

โหล
มัด

รำคำ
1,150
750

10,350
5,000
2,560
3,200
5,000
5,000
5,000
1,300
1,460
625
40,695
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะกิจกรรม
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำ
กิจกรรมพัฒนำงำนกำรเงินและกำรบัญชี
ข้อ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ข้อ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
ข้อ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
กิจกรรมต่อเนื่อง
ฝ่ายงบประมาณ
นางพรพนา ช่วยรักษา
16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

1.หลักกำรและเหตุผล
นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่สาคัญเนื่องจาก
เป็นนโยบายที่กระจายอานาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
บริ ห ารและการจั ดการศึกษา ครอบคลุ ม ทั้งด้านการบริห ารวิช าการ ด้านการบริห ารงบประ มาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหน่วยงานทั้งระดับสานักงานทั้ง
ส่วนกลางและระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสานักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จ ะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา
หน่วยงานสานักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามเพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นาเทคโนโลยีดีจิทัล มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ดังนั้น งานการเงินและการบัญชี โรงเรียนนาบอน ตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินงานด้านการ
การเงินและการบัญชีของโรงเรียนดังกล่าว และเพื่อให้งานการเงินและการบัญชี ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงพัฒนางานการเงินและการบัญชี และจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ที่จาเป็นจะต้องใช้ใน
งานการเงินและการบัญชีของโรงเรียน
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.2 เพื่อให้งานการเงินและการบัญชีทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เป้ำหมำยของกิจกรรม
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 งานการเงินและการบัญชีมีวัสดุ – อุปกรณ์ครบตามความจาเป็น
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
3.2.2 โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ
3.2.3 งานการเงินและการบัญชีทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
4.2 โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ
4.3 งานการเงินและการบัญชีมีวัสดุ – อุปกรณ์ครบตามความจาเป็น
4.4 งานการเงินและการบัญชีทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. แผนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ขั้นเตรียมการ (P) (งานอะไร ทาอย่างไร)
1. ประชุมครู
2. เขียนโครงการ
3. เสนอโครงการ
5.2 ขั้นดาเนินการ (D)
1. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
5.3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (C)
1. แบบสอบถาม
2. ดูจากการปฏิบัติ
5.4 ขั้นรายงานผล (A)
1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
(When)

ผู้รับผิดชอบ
(Who)

เมษายน 2563

งานการเงินและบัญชี

พฤษภาคม 2563 มีนาคม 2564

งานการเงินและบัญชี

กุมภาพันธ์ 2564

งานการเงินและบัญชี

มีนาคม 2564

งานการเงินและบัญชี

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่
กิจกรรม
งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
1 วัสดุ -อุปกรณ์
รวมงบประมำณ

5,000

-

5,000

-

เวลำที่ดำเนินกำร

ตลอดปีการศึกษา

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 งานการเงินและการบัญชีมีวัสดุ – อุปกรณ์ครบตามความจาเป็น

ผู้รับผิดชอบ

ครูพรพนา
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7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
7.2.2 โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ
7.2.3 งานการเงินและการบัญชีทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. กำรติดตำมผล/ประเมินผล
ที่
1.

ตัวชี้วัดความสาเร็จของแต่ละกิจกรรม
งานการเงินและการบัญชีทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการประเมินผล
การสอบถาม
ผลการปฏิบัติงาน

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสอบถาม
-ดูการปฏิบัติงาน

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงชื่อ ……………………………….……ผู้เสนอกิจหรรม
(นางพรพนา ช่วยรักษา)
ลงชื่อ …………….……….………………ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ …………….……….………………ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.

รายการ

หมึก printer Ink Jet
ตลับสีดา และตลับสี
สมุดเงินสด
ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 3
ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10
ตะกร้าใส่เอกสาร 1 ชั้น
กาวลาแท็กซ์ขวดใหญ่
ปลั๊กไฟ
รวม

จานวน

3 ชุด

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
1,200

1 ชุด
1 โหล
1 โหล
2 อัน
2 ขวด
1 ชุด

562
216
120
95
75
162

รวม
(บาท)
3,600
562
216
120
190
150
162
5,000

หมายเหตุ
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะกิจกรรม
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำ
กิจกรรมค่ำสำธำรณูปโภค
ข้อ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ข้อ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
ข้อ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
กิจกรรมต่อเนื่อง
ฝ่ายงบประมาณ
นางพรพนา ช่วยรักษา
ตลอดปีการศึกษา

1. หลักกำรและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนา ศาสตร์ของ
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลัก
ในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนาเป้ าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นกรอบ
แนวคิด ที่จ ะผลั กดัน ด าเนิ น การเพื่ อน าไปสู่ การบรรลุ เ ป้าหมายการพัฒ นา ที่ยั่งยื นในทุก มิติ ทั้ งมิติด้า นสั งคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบ าล และความเป็นหุ้ นส่ว นความร่ว มมือ ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่ า งบู ร ณาการ โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ เ พื่ อ ให้ ป ระเทศไทย “เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว มี คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐”
ดังนั้ น นโยบายด้ านการจั ด การศึก ษาขั้นพื้ นฐานเพื่อ รองรั บวิสั ยทั ศน์ ดังกล่ า ว จึงได้น้ อมนา ศาสตร์
พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นหลักใน
การปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคน
รุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
โรงเรียนนาบอนจึงมีความจาเป็นต้องจัด สาธารณูปโภคที่จาเป็น ให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ของเด็ก
อีกทั้งจัดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
การจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงคุณภำพ
3.1.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
3.1.2 โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
4.2 โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ
5. แผนกำรดำเนินกำร
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรม
ประชุมวางแผนปรับปรุงโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการในการทางาน
สารวจอุปกรณ์ในงานสาธารณูปโภค
ดาเนินการชาระค่าสาธารณูปโภค
สรุปประเมินผลและรายงานผล

ระยะเวลำดำเนินกำร
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
เมษายน 2564

6.รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่
กิจกรรม
งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
1.
2.
3.
4.

ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา
ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่าเช่า Web

600,000
120,000
60,000
6,000

ผู้รับผิดชอบ
นางพรพนา ช่วยรักษา
นางพรพนา ช่วยรักษา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางพรพนา ช่วยรักษา
นางพรพนา ช่วยรักษา

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

งานการเงิน
งานการเงิน
งานการเงิน
งานการเงิน
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5. ค่าโทรศัพท์
6. ค่าบริการอื่นๆ
รวมงบประมำณ

6,000
8,000
800,000

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

งานการเงิน
งานการเงิน

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงคุณภำพ
7.1.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
7.1.2 โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ

8.กำรวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
8.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้
หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
8.2 โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ

วิธีกำรประเมิน
สอบถาม

เครื่องมือประเมิน
แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

9.สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงชื่อ ……………………………….……ผู้เสนอกิจกรรม
(นางพรพนา ช่วยรักษา)
ลงชื่อ …………….……….………………ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ …………….……….………………ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการ

จานวน

ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา
ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่าเช่า Web
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการอื่นๆ

12 เดือน
12 เดือน
12 เดือน
1 ปี
12 เดือน
1 ปี
รวม

ประมาณการ
ต่อเดือน
50,000
10,000
5,000
6,000
500
8,000

รวม
(บาท)
600,000
120,000
60,000
6,000
6,000
8,000
800,000

หมายเหตุ
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โครงกำร
ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
กิจกรรม
ทุนกำรศึกษำ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
ข้อ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค
สพม.12
ข้อ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา
สถานศึกษา ข้อ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ
สนองมำตรฐำนฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ งานแนะแนว
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวอ้อย นริทธิกุล
ระยะเวลำดำเนินกำร พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม พ.ศ.2564
1. หลักกำรและเหตุผล
สืบเนื่องจากโรงเรียนนาบอน ได้จัดทาโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนในทุกๆ ปี
การศึกษา พบว่า มีนักเรียนหลายคนที่ไม่ได้อยู่กับบิดามารดา โดยมีญาติ ปู่ ย่า ตา ยาย คอยดูแลนักเรียน และหลาย
ครอบครัวมีฐานะยากจน บางคนอยู่กับบิดา มารดา แต่ก็หาเช้ากินค่า รับจ้างทั่วไป จึงมีรายได้ไม่แน่นอน แต่ด้วย
ความรักและเอาใจใส่ของญาติ ปู่ ย่า ตา ยาย อยากให้เด็กได้เรียนในสถานศึกษาที่ดี มีคุณภาพ แม้จะขัดสน จนไม่
สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียนได้อย่างเต็มที่นัก
ซึ่งบางรายอาจต้องให้นักเรียน
ลาออกหรือย้ายสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีนักเรียนบางส่วนที่อาจไม่ได้มีความขัดสน แต่เป็นนักเรียนที่มีผลการ
เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย หรือมีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นทุกครั้งเมื่อมีโอกาส จึงควรได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุน
โรงเรียนจึงได้จัดทาโครงการทุนการศึกษา
เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจน และสร้างขวัญกาลังใจแก่
นักเรียนที่มีคุณลักษณะที่ดีดังกล่าวข้างต้น โดยการระดมทุนการศึกษาจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานและ
บุคคลผู้ที่ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโอกาสต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษา
2.2. เพื่อให้นักเรียนนาทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
2.3 เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่นักเรียน
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3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนนาบอน ที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ เรียนดี มีจิตสาธารณะ ได้รับทุนการศึกษา
อย่างน้อย ร้อยละ 10
3.2 เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 นักเรียนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 10
4.2 นักเรียนนาทุนการศึกษาไปใช้โดยเกิดประโยชน์
5. แผนกำรดำเนินกำร
ลำดับที่

กิจกรรม

1. ขั้นเตรียมการ 1.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 2563

งานแนะแนว

พ.ค. 63 - ก.พ. 64

งานแนะแนว

มี.ค. 2564

งานแนะแนว

มี.ค. 2564

งานแนะแนว

( Planning ) 1.2 จัดทาแผนเพื่อขออนุมัติโครงการ
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน
2.ขั้นดาเนินการ
( Doing )

2.1 คัดเลือกนักเรียนยากจน/เรียนดี/มีจิตอาสา
2.2 กาหนดวัน เวลา ในการมอบทุน
2.3 มอบทุนการศึกษา

3.ขั้นตรวจสอบ

3.1 จัดทา แบบประเมินผล

และประเมินผล 3.2 ประเมินผลการดาเนินงาน
( Checking )
4.ขั้นแก้ไข

3.3 สรุปผลการประเมิน
4.1 นาข้อมูลจากการทาโครงการมาประชุม

ปรับปรุง

ปรึกษาหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือรายอื่นต่อไป

( Action )

4.2 จัดเตรียมทาแผนงานและโครงการในปี
การศึกษาต่อไป
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6.รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

รำยกำร

งบประมำณ
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม

เวลำที่
เงินอื่นๆ

ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

50,000 พ.ค.63 - ก.พ.64 น.ส.อ้อย นริทธิกุล

1 ทุนการศึกษา
รวมงบประมำณ

50,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนนาบอน ร้อยละ 10 ได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา
7.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนนาบอนที่มีฐานะยากจน มีผลการเรียนดี และมีจิตอาสาได้รับการดูแล
ช่วยเหลือตามโครงการทุนการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน และเรียนได้อย่างมีความสุข
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
นักเรียนได้รับการประเมิน SDQ

วิธีวัดและ ประเมินผล
- การประเมิน SDQ

เครื่องมือประเมิน
- แบบประเมิน SDQ

- การเยี่ยมบ้าน
นักเรียนได้รับความช่วยเหลือด้าน

- มอบทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา
9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร

- แบบประเมินความพึงพอใจ
- ภาพถ่ายการมอบทุนการศึกษา

โรงเรียนนาบอน
ลงชื่อ …………………………………………… ผู้เสนอกิจกรรม
( นางสาวอ้อย นริทธิกุล )
ครู
ลงชื่อ …………………………….……………… ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
( นายเดโช หนูทอง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ ……………………………………………… ผู้อนุมัติกิจกรรม
( นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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5. โครงกำรกำรดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียน
กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ
ครูวันทยา
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โครงกำร
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
ข้อ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ข้อ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น
เน้นการบูรณาการ การเรียนรู้และการดารงชีวิต
ข้อ 2 กระบวนการบริหารและการจัดจัดการ
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารวิชาการ
นายวันทยา ชานาญกิจ
18 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2563

1. หลักกำรและเหตุผล
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาเป็ น แบบแผน แนวทางหรื อ ข้ อ ก าหนดของการจั ด การศึ ก ษา ที่ จ ะพั ฒ นาให้
ผู้ เรียนมีความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน รวมถึงระดับขั้นของ
มวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์สาเร็จ
ในการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง รู้ จั ก ตนเอง มี ชี วิ ต อยู่ ใ น โรงเรี ย น ชุ ม ชน สั ง คม และโลกอย่ างมี ค วามสุ ข ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตร
แกนกลางให้สถานศึกษานาไปจัดทาสาระ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและของผู้เรียน หลังจาก
ที่ ไ ด้ มี ก า ร น า ห ลั ก สู ต รไ ป ใ ช้ ร ะ ยะ ห นึ่ งแ ล้ ว จ า เป็ น ต้ อง มี ก าร ป รั บ ป รุ งพั ฒ น าใ ห้ สอ ด ค ล้ อ ง กั บ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และทักษะการเรียนรู้ที่จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความรู้
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ ทั น ส มั ย แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร เ ป็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ที่ ต้ อ ง อ า ศั ย
การทางานอย่างต่อเนื่องและต้องคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา จะกระทาทุกครั้งเมื่อสังคมมีสิ่ง
หนึ่ ง สิ่ ง ใดเปลี่ ย นแปลงไป โดยเฉพาะสิ่ ง ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปนั้ น จะท าให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ พิ่ ม พู น ประ สบการณ์
ขึ้นมาใหม่ และพร้อมที่จะนาประสบการณ์และความรู้ที่เกิดขึ้นมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น
โรงเรียนตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงจัดทาโครงการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร เพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใช้อยู่เดิมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองภายในท้องถิ่ นและภายในประเทศ โดยน้อมนาหลัก
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ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม ช น ก า ธิ เ บ ศ ร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนาไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล

3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
ครูร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ จัดทา
หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและ
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับดีเยี่ยม
3.2.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล ในระดับดีเยี่ยม
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถของครูในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนาความรู้ไปใช้
4.2 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1.
ขั้นเตรียมกำร
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่
การศึกษาและ สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการฯ
2. ศึกษาผลการดาเนินโครงการฯ ในปี

ระยะเวลำดำเนินกำร
18 พฤษภาคม 63

ผู้รับผิดชอบ
นายวันทยา ชานาญกิจ
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2.

3.

4.

ที่ผ่านมา
3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้
ในการพัฒนาโครงการฯ
4. จัดทาโครงการฯ นาเสนอต่อฝ่าย
บริหาร
ขั้นดาเนินการ
1. ประชุมคณะทางานเพื่อชี้แจง
โครงการฯ และมอบหมายภาระงาน
2. จัดประชุมปฏิบัติการทบทวน ปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัด
การเรียนรู้
3. ดาเนินงานตามโครงการฯ
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นตรวจสอบ
สอบถามความพึงพอใจในกิจกรรม
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ขัน้ สรุป
1. สรุปประเมินโครงการฯ
2. จัดทารายงานโครงการฯ นาเสนอ
ฝ่ายบริหาร

22 พฤษภาคม 63

นายวันทยา ชานาญกิจ
และ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

25 พฤษภาคม 63

30 พ.ค. และ 6 มิ.ย. 63
6 มิถุนายน 63

นายวันทยา ชานาญกิจ
และ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

12 มิถุนายน 63

นายวันทยา ชานาญกิจ

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
10,800

-

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

18 พ.ค. - 12 มิ.ย. 63 นายวันทยา
ชานาญกิจ
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รวมงบประมำณ

10,800

-

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
ครูมคี วามรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนาความรู้ไปใช้
ในจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
ได้อย่างมีคุณภาพ
7.2 เชิงคุณภำพ
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ตลอดจนความต้องการของท้องถิ่น
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
1. ครูร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถของครูใน
สอบถาม
แบบสอบถาม
การพัฒนาหลักสูตรและสามารถนาความรู้ไปใช้
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
สอบถาม
แบบสอบถาม
9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายวันทยา ชานาญกิจ)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน

รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
ลำดับที่
1.

2.

รำยกำร
ค่าอาหารกลางวันคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน
60 คน
ค่าอาหารว่างคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน
60 คน
รวม

จำนวน
2 มื้อ

รำคำต่อหน่วย
(บำท)
50

รวม
(บำท)
6,000

4 มื้อ

20

4,800

10,800

หมำยเหตุ

351
6.โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
กิจกรรม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศึกษาดูงาน
สร้างขวัญ กาลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ

ผู้รับผิดชอบ
ครูวราภรณ์
ครูวราภรณ์
ครูวราภรณ์
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โครงกำร
พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
กิจกรรม
1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2. ศึกษำดูงำน
3. สร้ำงขวัญ กำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ
สนองนโยบำย สพฐ.
3. ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
สนองกลยุทธ์ สพม.12
3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา.
สถำนศึกษำ 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สนองมำตรฐำนฯ
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นางวราภรณ์ เขียวมา
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
พฤษภาคม 63 - มีนาคม 64
1. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้และคุณธรรม
มีจริยธรรม วัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่รวมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าในการบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจ
สาคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจาเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้ และ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จาก
แหล่งเรีย นรู้ ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวั ฒ น์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษา ต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุ ณภาพสู่
มาตรฐานสากล โครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ อีกทั้ง
เป็น การสร้างขวัญ กาลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นเอกภาพขององค์กรและสามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงานราชการสืบต่อไป
โรงเรียนนาบอนเล็งเห็นความสาคัญและความจาเป็นดังกล่าวจึงจัดทาโครงการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่มืออาชีพขึ้น
เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะความชานาญ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของตนเองไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์มากที่สุดตลอดจนสามารถประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนางานของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถนาความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษา
ดูงาน มาใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ
2.2 เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.3 เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร
2.4 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครู
ใน
โรงเรียน
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 ครูร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
3.1.2 ครูร้อยละ 85 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล 2 ครั้งต่อปี
3.1.3 ครูร้อยละ 80 ได้นาเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ มาใช้ปรับปรุง พัฒนาตนเอง พัฒนางาน
3.1.4 ครูร้อยละ 90 มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 ครูได้รับการพัฒนาตนเอง
3.2.2 มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น
3.2.3 ครูได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
3.2.4 ครูมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2 ร้อยละของครูที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น
4.3 ร้อยละของครูที่ได้นาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน
4.4 ร้อยละของครูที่มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1
Plan - ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน ขออนุมัติโครงการ และ
กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
- จัดหาทรัพยากรในการดาเนินงาน

ระยะเวลำดำเนินกำร
มีนาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

354
2

3
4

Do - ดาเนินกิจกรรมในโครงการ
ตลอดปีการศึกษา
กิจกรรมที่ 1 อบรม พัฒนาครู
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน
กิจกรรมที่ 3 สร้างขวัญ กาลังใจและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
กิจกรรมที่ 4 จัดงานเกษียณอายุราชการ
Check - กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ตลอดปีการศึกษา
การดาเนินงาน
Action - ประเมินผลและรายงานผล มีนาคม 2564
การดาเนินงาน

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
งบประมำณ
ที่
กิจกรรม
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
1 พัฒนาบุคลากร (อบรม/
สัมมนา)
2 ศึกษาดูงาน
3 จัดทาเกียรติบัตร
4 พัฒนาสานักงาน
5 จัดงานเกษียณอายุ
รวมงบประมำณ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล

เวลำที่ดำเนินกำร

200,000

ตลอดปีการศึกษา

67,000
2,000
5,020

ธันวาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2564
ตลอดปีการศึกษา

274,020

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1 ครู มีขวัญและกาลังใจที่ดี มีความรัก สามัคคี มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
7.2 ครูได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้รับผิดชอบ
นางวราภรณ์
เขียวมา
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7.3 ครูสามารถนาความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ
7.4 โรงเรียนมีผลงานและมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน
7.5 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในด้านการจัดการศึกษา
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 ครูได้รับการพัฒนาตนเอง
7.2.2 ครูได้นาเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ มาใช้ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
7.2.3 ครูมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการศึกษา
7.2.4 ครูมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
8. กำรประเมินผล
4.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2 ร้อยละของครูที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น
4.3 ร้อยละของครูที่ได้นาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน
4.4 ร้อยละของครูที่มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
1. ครูร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. ครูร้อยละ 80 มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น
3. ครูร้อยละ 80 นาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง พัฒนา
คน พัฒนางาน

4. ครูร้อยละ 90 มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน

วิธีกำรประเมิน
1. สอบถาม
ความพึงพอใจ
ของผู้ร่วม
กิจกรรม
2. ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
3.สารวจการเข้า
รับการอบรม
สัมมนา ศึกษาดู
งาน
4. สารวจ

เครื่องมือประเมิน
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของ
ผู้ร่วมกิจกรรม
แบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน
แบบสารวจการเข้า
รับการอบรม
สัมมนา ศึกษาดู
งาน
แบบสารวจความ
พึงพอใจ
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9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 โรงเรียนนาบอน

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางวราภรณ์ เขียวมา)
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดกำรดำเนินกิจกรรมที่ 1
โครงกำร
พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
กิจกรรม
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สนองนโยบำย สพฐ.
3. ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์
สนองกลยุทธ์ สพม.12
3. ส่งเสริมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ.
สถำนศึกษำ 3. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นางวราภรณ์ เขียวมา
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
พฤษภาคม 63 - มีนาคม 64
1. หลักกำรและเหตุผล
ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนและ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจาเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้และ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีก
ทั้งต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอก สถานศึกษา เพื่อให้รู้เท่าทันกับ
กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษา ต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ อีกทั้งเป็น การสร้างขวัญ กาลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็น
เอกภาพขององค์กรและสามารถนาความรู้และ ประสบการณ์ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงาน
ราชการสืบต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 ครูร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
3.1.2 ครูร้อยละ 85 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล 2 ครั้งต่อปี
3.1.3 ครูร้อยละ 80 ได้นาเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ มาใช้ปรับปรุง พัฒนาตนเอง พัฒนางาน
3.2 เชิงคุณภำพ
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3.2.1 ครูได้รับการพัฒนาตนเอง
3.2.2 มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2 ร้อยละของครูที่ได้นาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1
Plan - ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน ขออนุมัติโครงการ และ
กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
- จัดหาทรัพยากรในการดาเนินงาน
2
Do - ดาเนินกิจกรรมในโครงการ
อบรม พัฒนาครู
3
4

ระยะเวลำดำเนินกำร
มีนาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

ตลอดปีการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

Check - กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ตลอดปีการศึกษา
การดาเนินงาน
Action - ประเมินผลและรายงานผล มีนาคม 2564
การดาเนินงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
งบประมำณ
ที่
กิจกรรม
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
1 พัฒนาบุคลากร (อบรม/
สัมมนา)

รวมงบประมาณ

200,000

200,000

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เวลำที่ดำเนินกำร
ตลอดปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางวราภรณ์
เขียวมา
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ วิชาชีพ
7.3 ครูสามารถนาความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิด
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 ครูได้รับการพัฒนาตนเอง
7.2.2 ครูได้นาเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ มาใช้ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
7.2.3 ครูมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการศึกษา
8. กำรประเมินผล
4.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2 ร้อยละของครูที่ได้นาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
1. ครูร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. ครูร้อยละ 80 นาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง พัฒนา
คน พัฒนางาน

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 โรงเรียนนาบอน

วิธีกำรประเมิน
1. สอบถาม
ความพึงพอใจ
ของผู้ร่วม
กิจกรรม
2.สารวจการเข้า
รับการอบรม
สัมมนา ศึกษาดู
งาน

เครื่องมือประเมิน
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของ
ผู้ร่วมกิจกรรม
แบบสารวจการเข้า
รับการอบรม
สัมมนา ศึกษาดู
งาน
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ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางวราภรณ์ เขียวมา)
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย

ลาดับที่

รายการ

1.

ค่าอบรม พัฒนาบุคลากร

2.

ค่าอาหารว่าง ประชุมประจาเดือน

รวม

จานวน

10 ครั้ง

ราคาต่อหน่วย

รวม

(บาท)

(บาท)

180,000

180,000

2,000

20,000

200,000

หมายเหตุ
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รำยละเอียดกำรดำเนินกิจกรรมที่ 2
โครงกำร
พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
กิจกรรม
ศึกษำดูงำน
สนองนโยบำย สพฐ.
3. ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
สนองกลยุทธ์ สพม.12
3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา.
สถำนศึกษำ 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สนองมำตรฐำนฯ
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นางวราภรณ์ เขียวมา
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
พฤศจิกายน 63 - มกราคม 64
1. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27(3) กล่าว ไว้ว่าให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง มาตรา 81 ให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษาฝึกอบรมดู งานเพื่อเพิ่มพูน
สมรรถภาพการทางานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนทั้งในด้านความคิด การทางานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การไปศึกษาดูงานสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น สามารถนาแบบอย่างที่ดีและเหมาะสมมาประยุกต์และพัฒนา
สถานศึกษาหรือการเรียนการสอน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น
2.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางศึกษานาสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงพัฒนาตนเองและหน่วยงาน
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 40 คน ไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และโรงเรียนต่างๆ
3.2 เชิงคุณภาพ
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3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษานาผลที่ได้จากการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานมาพัฒนาตนเอง และหน่วยงานได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4.1 ร้อยละของครูและบุคลากรที่ไปศึกษาดูงาน
4.2 ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้นาความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาตนเองและ
หน่วยงาน
5. แผนกำรดำเนินงำน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1 เสนอและขออนุมัติโครงการ
ติดต่อสถานศึกษาที่จะไปศึกษาดูงาน
2 ไปศึกษาดูงาน
3 ติดตาม ตรวจสอบ สรุป ประเมินผลการดาเนินงาน
4 นาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป
6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
งบประมำณ
ที่
กิจกรรม
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
1 ศึกษาดูงาน
รวมงบประมำณ

67,000

ระยะเวลำ
มี.ค.63

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

ธ.ค.63- ม.ค.64
ม.ค.64
ม.ค.64

เวลำที่ดำเนินกำร
ธ.ค.63- ม.ค.64

ผู้รับผิดชอบ
นางวราภรณ์
เขียวมา

67,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพและ นาผลจากการไปศึกษาดู งานมาพัฒนา
ตนเองและหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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8. กำรประเมินผล
8.1 ร้อยละของครูและบุคลากรที่ไปศึกษาดูงาน
8.2 ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้นาความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาตนเองและ
หน่วยงาน

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน
ครูร้อยละ 80 ที่ไปศึกษาดูงานได้ สารวจการเข้ารับการอบรม
นาความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและ สัมมนา ศึกษาดูงาน
โรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้
แบบสารวจการเข้ารับการอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน

9. สถานที่ดาเนินโครงการ
สถานศึกษาในจังหวัดทางภาคเหนือ
ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางวราภรณ์ เขียวมา)
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย

ลาดับที่

รายการ

จานวน

ราคาต่อหน่วย

รวม

(บาท)

(บาท)

1.

ค่าพาหนะ เดินทาง

5 วัน

15,000

75,000

2.

ค่าที่พัก

4 คืน

25,000

100,000

3.

ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและบุคลากร

4.

ค่าของที่ระลึกมอบสถาบันที่ศึกษาดู
งาน

รวม

หมายเหตุ

อื่นๆ
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รำยละเอียดกำรดำเนินกิจกรรมที่ 3
โครงกำร
พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
กิจกรรม
สร้ำงขวัญ กำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ
สนองนโยบำย สพฐ.
3. ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
สนองกลยุทธ์ สพม.12
3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา.
สถำนศึกษำ 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สนองมำตรฐำนฯ
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นางวราภรณ์ เขียวมา
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
พฤษภาคม 63 - มีนาคม 64
1. หลักกำรและเหตุผล
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตาม
แผนการปฏิบัติงาน และนโยบายของโรงเรียน การสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ทาให้ทุกฝ่ายเกิดความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน ก่อให้เกิดกาลังใจในการปฏิบัติงาน อย่างเต็ม
กาลังความสามารถ และเกิดความสัมพันธภาพที่ดีต่อองค์กร เช่น การจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่การ
มอบเกียรติบัตรครูไม่มีวันลา การจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ
โรงเรียนนาบอนได้เห็นความสาคัญของการสร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรจึงจัดให้มีโครงการเสริมสร้าง
ขวัญกาลังใจ แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มศักยภาพ
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 ครูและบุคลากรร้อยละ 90 มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 ครูและบุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
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4.1 ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1
สร้างขวัญและกาลังใจแก่ครูและบุคลากร
ของโรงเรียน
2
จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุ
3
จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
4
มอบเกียรติบัตรครูที่ไม่มีวันลา
5
ประเมินผลและรายงานผลการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลำดำเนินกำร
มีนาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

กันยายน 2563
ธันวาคม 2563
ตลอดปีการศึกษา
มีนาคม 2564

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
งบประมำณ
ที่
กิจกรรม
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน

เวลำที่ดำเนินกำร

1 จัดกิจกรรมแสดงมุทิตา
จิตครูเกษียณอายุ

กันยายน 2563

2 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่
3 จัดทาเกียรติบัตรครูไม่มี
วันลา

ธันวาคม 2563

รวมงบประมำณ

2,000

กุมภาพันธ์ 2564

ผู้รับผิดชอบ
นางวราภรณ์
เขียวมา
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1 ครูและบุคลากรร้อยละ 90 มีขวัญและกาลังใจที่ดี มีความรัก สามัคคี มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.4 ครูมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
8. กำรประเมินผล
4.1 ร้อยละของครูที่มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
1. ครูร้อยละ 90 มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
สารวจ
แบบสารวจความ
พึงพอใจ

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 โรงเรียนนาบอน

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางวราภรณ์ เขียวมา)
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
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ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย

ลาดับที่

รายการ

1.

กระดาษทาเกียรติบัตร

2.

กรอบเกียรติบัตร

จานวน

ราคาต่อหน่วย

รวม

(บาท)

(บาท)

2 ห่อ

500

500

10

150

1500

3

รวม

2,000

หมายเหตุ
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7.โครงกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรม
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และกิจกรรม 5 ส

ผู้รับผิดชอบ
ครูสมศักดิ์
ครูสมศักดิ์
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย

จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
สพฐ.
นโยบายที5่ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
สนองกลยุทธ์ สพม12 กลยุทธ์ที่5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
สถำนศึกษำ กลยุทธ์ที่2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่นเนเน
การบูรณาการ การเรียนรู้และการดารงชีวิต
สนองมำตรฐำนฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ลักษณะโรงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ฝ่ำยงำนที่รับผิกชอบ
กลุ่มบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ
นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
ตลอดปีการศึกษา
1. หลักกำรและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนา ศาสตร์ของ
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลัก
ในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนาเป้าหมายของการพัฒนาที่ ยั่งยืน ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นกรอบ
แนวคิด ที่จ ะผลั กดัน ด าเนิ น การเพื่ อน าไปสู่ การบรรลุ เ ป้าหมายการพัฒ นา ที่ยั่งยื นในทุก มิติ ทั้ งมิติด้า นสั งคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบ าล และความเป็นหุ้ นส่ว นความร่ว มมือ ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่ า งบู ร ณาการ โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ เ พื่ อ ให้ ป ระเทศไทย “เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว มี คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐”
ดังนั้ น นโยบายด้ านการจั ด การศึก ษาขั้นพื้ นฐานเพื่อ รองรั บวิสั ยทั ศน์ ดังกล่ า ว จึงได้น้ อมนา ศาสตร์
พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นหลักใน
การปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคน
รุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
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โรงเรียนนาบอนจึงมีความจาเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ของเด็ก อีกทั้ง
จั ด สุ ข าภิ บ าลในโรงเรี ย นให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะด้ ว ยยั ง เป็ น การสนองนโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในการจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอนอีกด้วยและพร้อมเป็นแหล่งให้ บริการแก่
บุคคลากรภายในโรงเรียนและชุมชนทางอาคารสถานที่จึงจัดทาโครงการดังกล่าวขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่สะอาดและปลอดภัยที่เพียงพอ
3.1.2 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เพียงพอ
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่สะอาดและปลอดภัย
3.2.2 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่สะอาดและปลอดภัยที่เพียงพอ
4.2 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เพียงพอ
5. แผนกำรดำเนินกำร
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมวางแผนปรับปรุงโครงการ
2 แต่งตั้งคณะกรรมการในการทางาน
3 สารวจอุปกรณ์ในงานอาคารสถานที่
4 จัดหางบประมาณและวัสดุ
ดาเนินงานตามกิจกรรม
5 1.กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่
6

สรุปประเมินผลและรายงานผล

ระยะเวลำดำเนินกำร
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง
นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง
นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง
นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง
นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง
นายธนิต ชูมาก
นายนพดล โต๊ะร่าหมาน
มกราคม-มีนาคม 2563
กลุ่มบริหารทั่วไป
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6.รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่
กิจกรรม
งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปีการศึกษา

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป

พัฒนำผู้เรียน
1. ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารและสถานที่

120,000

รวมงบประมำณ

120,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่สะอาดและปลอดภัยที่เพียงพอ
7.1.2 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เพียงพอ
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่สะอาดและปลอดภัย
7.2.2 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการเรียนรู้
8.กำรวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
8.1 โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่
สะอาดและปลอดภัยที่เพียงพอ
8.2 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เพียงพอ
9.สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือประเมิน

ตรวจสอบ

แบบตรวจสอบ

ตรวจสอบ

แบบตรวจสอบ
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ลงชื่อ.........................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง)
ตาแหน่ง ครู วิทยะฐานชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ.........................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
( นายเดโช หนูทอง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
ลาดับที่

รายการ

จานวน

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวม
(บาท)

1.

จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในงาน
ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารและ
สถานที่
รวม

-

-

120,000

หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน

หมายเหตุ
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย

จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และกิจกรรม 5ส
สพฐ.
นโยบายที5่ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
สนองกลยุทธ์ สพม12 กลยุทธ์ที่5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
สถำนศึกษำ กลยุทธ์ที่2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่นเนเน
การบูรณาการ การเรียนรู้และการดารงชีวิต
สนองมำตรฐำนฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ลักษณะโรงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ฝ่ำยงำนที่รับผิกชอบ
กลุ่มบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ
นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร
ตลอดปีการศึกษา
1. หลักกำรและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนา ศาสตร์ของ
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลัก
ในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนาเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นกรอบ
แนวคิด ที่จ ะผลั กดัน ด าเนิ น การเพื่ อน าไปสู่ การบรรลุ เ ป้าหมายการพัฒ นา ที่ยั่งยื นในทุก มิติ ทั้ งมิติด้า นสั งคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบ าล และความเป็นหุ้ นส่ว นความร่ว มมือ ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่ า งบู ร ณาการ โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ เ พื่ อ ให้ ป ระเทศไทย “เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว มี คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐”
ดังนั้ น นโยบายด้ านการจั ด การศึก ษาขั้นพื้ นฐานเพื่อ รองรั บวิสั ยทั ศน์ ดังกล่ า ว จึงได้น้ อมนา ศาสตร์
พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นหลักใน
การปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้ องกับ
หลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคน
รุ่นต่อไปอย่างแท้จริง

378
โรงเรียนนาบอนจึงมีความจาเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ของเด็ก อีกทั้ง
จั ด สุ ข าภิ บ าลในโรงเรี ย นให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะด้ ว ยยั ง เป็ น การสนองนโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในการจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอนอีกด้วยและพร้อมเป็นแหล่งให้บริการแก่
บุคคลากรภายในโรงเรียนและชุมชนทางอาคารสถานที่จึงจัดทาโครงการดังกล่าวขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่สะอาดและปลอดภัยที่เพียงพอ
3.1.2 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เพียงพอ
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่สะอาดและปลอดภัย
3.2.2 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่สะอาดและปลอดภัยที่เพียงพอ
4.2 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เพียงพอ
5. แผนกำรดำเนินกำร
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมวางแผนปรับปรุงโครงการ
2 แต่งตั้งคณะกรรมการในการทางาน
3 สารวจอุปกรณ์ในงานอาคารสถานที่
4 จัดหางบประมาณและวัสดุ
ดาเนินงานตามกิจกรรม
5 1.กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และกิจกรรม 5ส
6

สรุปประเมินผลและรายงานผล

ระยะเวลำดำเนินกำร
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง
นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง
นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง
นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง
นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง
นายธนิต ชูมาก
นายนพดล โต๊ะร่าหมาน
มกราคม-มีนาคม 2563
กลุ่มบริหารทั่วไป
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6.รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่
กิจกรรม
งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปีการศึกษา

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป

พัฒนำผู้เรียน
1. จัดปรับปรุงภูมิทัศน์และ
กิจกรรม 5ส

100,000

รวมงบประมำณ

100,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่สะอาดและปลอดภัยที่เพียงพอ
7.1.2 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เพียงพอ
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่สะอาดและปลอดภัย
7.2.2 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการเรียนรู้
8.กำรวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
8.1 โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่
สะอาดและปลอดภัยที่เพียงพอ
8.2 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เพียงพอ
9.สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือประเมิน

ตรวจสอบ

แบบตรวจสอบ

ตรวจสอบ

แบบตรวจสอบ
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ลงชื่อ.........................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง)
ตาแหน่ง ครู วิทยะฐานชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ.........................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
( นายเดโช หนูทอง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
ลาดับที่

รายการ

จานวน

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวม
(บาท)

1.

จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในงาน
จัดภูมิทัศน์และกิจกรรม 5ส
รวม

-

-

100,000

หนึ่งแสนบาทถ้วน

หมายเหตุ
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8.โครงกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
กิจกรรม
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร/จัดทาข้อมูลนักเรียนและบุคลากรด้วยโปรแกรม
DMC/EMIS

ผู้รับผิดชอบ
ครูอนุสรา
ครูอนุสรา
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โครงกำร

โครงกำรกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร

สนองนโยบำย สพฐ

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

สนองกลยุทธ์ สพม.12

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา

สถำนศึกษำ

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สนองมำตรฐำนฯ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ

ลักษณะโครงกำร

โครงการต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

นางอนุสรา ปาหินา

ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

พฤษภาคม 2563 – กันยายน 2563

1. หลักกำรและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายส่งเสริมให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication
Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน โดย
ได้ จัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร ด้าน ICT และอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้
สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้าง
กลยุทธ์ใหญ่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล ผู้เรียนต้องมีศักยภาพให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 2560 รวมถึงการจัดการศึกษา ใน
ศตวรรษที่ 21 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และรวมถึงทางรัฐบาลเร่งดาเนินการปฏิรูปการ
เรียนรู้ให้กับเด็กไทยได้เข้าก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนจึงจาเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพื่อการบริหาร และการเรียนการสอนให้ทันต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบัน
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานในภารกิจดังกล่าว บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ สนองตอบนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด ทางโรงเรียนนาบอน เขต 12 จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การบริหารและการจัดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ
2.3 เพื่ออานวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการบริหารจัดการ
3.2.2 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3.2.3 ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียนทุกคน
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละครูบุคลากรภายในโรงเรียน ปฏิบัติงานและใช้บริการ
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1
ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกับบุคลากร
2
เสนอขออนุมัติโครงการ
3
ดาเนินการ
4
ประเมินผล สรุปและรายงาน

ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
ตลอดปีการศึกษา
สิงหาคม-กันยายน 2562

ผู้รับผิดชอบ
นางอนุสรา ปาหินา
นางอนุสรา ปาหินา
นางอนุสรา ปาหินา
นางอนุสรา ปาหินา
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
งบประมำณ
ที่
กิจกรรม
เงินอุดหนุน
กิจกรรม
1 พัฒนาระบบสารสนเทศ
20,000
เพื่อการบริหาร/จัดทา
ข้อมูลนักเรียนและ
บุคลากรด้วยโปรแกรม
DMC/EMIS
2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
5,000
สารสนเทศ (วิชาการ)
3

4

กิจ กรรมอิ น เตอร์ เ น็ ต (ใช้
ในการจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนรู้)
กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์
โรงเรียน / เว็บไชต์โรงเรียน
รวมงบประมำณ

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปีการศึกษา นางอนุสรา ปาหินา

ตลอดปีการศึกษา นางอนุสรา ปาหินา

นางพัสตราภรณ์

นางพัสตราภรณ์
25,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการบริหารจัดการ
7.2.2 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
7.2.3 ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียนทุกคน
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
ร้อยละครูบุคลากรภายในโรงเรียน ปฏิบัติงานและใช้บริการ
การสารวจ
แบบประเมิน
9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
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9.1 โรงเรียนนาบอน

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางอนุสรา ปาหินา )
ครู

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร
กิจกรรม

โครงกำรกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
ปรับปรุงและพัฒนำระบบสำรสนเทศ (วิชำกำร)

สนองนโยบำย สพฐ

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

สนองกลยุทธ์ สพม.12

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา

สถำนศึกษำ

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สนองมำตรฐำนฯ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ

ลักษณะโครงกำร

โครงการต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

นางอนุสรา ปาหินา
พฤษภาคม – กันยายน 2563

1. หลักกำรและเหตุผล
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา นับว่ามีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งใน
การด าเนิ น การประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา เพื่อ ให้ บรรลุ เ ป้า หมายในการพัฒ นาคุณ ภาพของ
สถานศึกษา เป็ น ไปตามมาตรฐานที่ต้องการ และครอบคลุ มภารกิจด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ
สถานศึกษาต้องมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษา ที่นาไปสู่คุณภาพของผู้เรียน รวมถึงระบบสารสนเทศที่มี
ประสิ ทธิ ภ าพ เป็ น ระบบ ถูก ต้อ ง สมบู ร ณ์ เป็ นปั จจุ บัน และสามารถเรีย กใช้ข้ อมู ล สารสนเทศได้ต ลอดเวลา
โดยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจดาเนินการต่างๆ ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒ นางานสารสนเทศสู่ ร ะบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารการศึกษา ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา
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3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
มีรายงานสารสนเทศอย่างน้อย 1 เล่มต่อปีการศึกษา
3.2 เชิงคุณภำพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษา
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 90%

5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
1
2
3
4

กิจกรรม
ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกับบุคลากร
เสนอขออนุมัติโครงการ
ดาเนินการ
ประเมินผล สรุปและรายงาน

ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
ตลอดปีการศึกษา
สิงหาคม-กันยายน 2563

ผู้รับผิดชอบ
นางอนุสรา ปาหินา
นางอนุสรา ปาหินา
นางอนุสรา ปาหินา
นางอนุสรา ปาหินา

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

1. ระบบ LAN
รวมงบประมำณ

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
กิจกรรม
5,000
5,000
-

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
มีรายงานสารสนเทศอย่างน้อย 1 เล่มต่อปีการศึกษา

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปีการศึกษา นางอนุสรา ปาหินา

389

7.2 เชิงคุณภำพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษา
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

วิธีกำรประเมิน
การสารวจ

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมิน

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน
ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางอนุสรา ปาหินา)
ครู

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร
กิจกรรม

โครงกำรกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร/จัดทำข้อมูลนักเรียนและบุคลำกร
ด้วยโปรแกรม DMC/EMIS

สนองนโยบำย สพฐ

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

สนองกลยุทธ์ สพม.12

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา

สถำนศึกษำ

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สนองมำตรฐำนฯ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ

ลักษณะโครงกำร

โครงการต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

นางอนุสรา ปาหินา
พฤษภาคม – กันยายน 2563

1. หลักกำรและเหตุผล
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา นับว่ามีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งใน
การด าเนิ น การประกั น คุ ณภาพการศึก ษาของสถานศึ ก ษา เพื่อ ให้ บรรลุ เ ป้า หมายในการพัฒ นาคุณ ภาพของ
สถานศึกษา เป็ น ไปตามมาตรฐานที่ต้องการ และครอบคลุ มภารกิจด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ
สถานศึกษาต้องมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษา ที่นาไปสู่คุณภาพของผู้เรียน รวมถึงระบบสารสนเทศที่มี
ประสิ ทธิ ภ าพ เป็ น ระบบ ถูก ต้อ ง สมบู ร ณ์ เป็ นปั จจุ บัน และสามารถเรีย กใช้ข้ อมู ล สารสนเทศได้ต ลอดเ วลา
โดยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจดาเนินการต่างๆ ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อรายงานข้อมูลนักเรียนในการจัดสรรงบประมาณรายหัว
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นที่รองรับการทาข้อมูลแบบออนไลน์ของระบบโปรแกรมแบบตั้งโต๊ะ
พร้อมปริ้นเตอร์ 1 ชุด
3.2 เชิงคุณภำพ
มีข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอสาหรับการบริหารจัดการและเผยแพร่
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมปริ้นเตอร์สาหรับจัดทาข้อมูลเบื้องต้น และใช้บริหารจัดการข้อมูลใน
โปรแกรม DMC และ EMIS
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1
ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกับบุคลากร
2
เสนอขออนุมัติโครงการ
3
จัดทาข้อมูลนักเรียนและบุคลากรด้วย
โปรแกรม DMC และ โปรแกรม EMIS
4
กดยืนยันข้อมูลผ่านโปรแกรม
DMC/EMIS และรายงานข้อมูลทั้งหมด
กับฝ่ายยบริหาร

ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
ตลอดปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางอนุสรา ปาหินา
นางอนุสรา ปาหินา
นางอนุสรา ปาหินา

สิงหาคม-กันยายน 2563

นางอนุสรา ปาหินา
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

1. จัดทาข้อมูลนักเรียนและ
บุคลากรด้วย
โปรแกรม DMC และ
โปรแกรม EMIS
รวมงบประมำณ

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
กิจกรรม
20,000
-

20,000

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปีการศึกษา นางอนุสรา ปาหินา

-

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นที่รองรับการทาข้อมูลแบบออนไลน์ของระบบโปรแกรมแบบตั้งโต๊ะ
พร้อมปริ้นเตอร์ 1 ชุด
7.2 เชิงคุณภำพ
มีข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอสาหรับการบริหารจัดการและเผยแพร่
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมปริ้น
เตอร์สาหรับจัดทาข้อมูลเบื้องต้น และใช้บริหาร
จัดการข้อมูลในโปรแกรม DMC และ EMIS

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน

วิธีกำรประเมิน
การสารวจ

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมิน
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ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางอนุสรา ปาหินา)
ครู

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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9.โครงกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง
กิจกรรม
พัฒนาและจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
ครูวันทยา
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

กำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง
พัฒนำและจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ข้อ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่นเน้น
การบูรณาการการเรียนรู้และการดารงชีวิต
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารวิชาการ
นายวันทยา ชานาญกิจ
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
4.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 มีหลักการและอุดมการณ์เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน
มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ และความสามารถสู ง
พัฒนาตนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 เป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นแนวทาง
สาหรับการพัฒนาผู้เรียน ไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ที่เหมาะสมตามช่ว งวัยในแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา ดังนี้
ผลลั พ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ ข องการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย “รู้ จั ก ตนเองและผู้ อื่ น
มีเป้าหมายและทักษะการเรียนรู้บริหารจัดการตนเองเป็น มีทักษะชีวิต มีความรู้ความรอบรู้และสมรรถนะที่จาเป็น
ต่ อ การสร้ า งสุ ข ภาวะ การศึ ก ษาต่ อ หรื อ การท างาน มี ทั ก ษะการท างานร่ ว มกั น ทั ก ษะการสื่ อ สาร
มีความรอบรู้ทางข้อมูลสารสนเทศ มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง”
4.3 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สาคัญ ต้องยึด
หลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด
สาหรับกระบวนการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
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ธรรมชาติ แ ละเต็ ม ตามศั ก ยภาพ ใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ ห าความรู้ มี ก ารบู ร ณาการใช้ แ หล่ ง การเรี ย นรู้
ที่หลากหลาย และวัดประเมินตามสภาพจริง
ส่วนกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตองเน้นให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์วิพากษ์
วิจารณ์แก้ปญ
ั หาเป็น มีความตระหนัก มีจิตสานึก และสามารถนาความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้
2.2 เพื่อให้ครูผู้สอเกิดความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
2.3. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 โรงเรียนมีแผนการจัดการเรียนที่เป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
3.1.2 ร้อยละ 90 ของครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 ครูมีความเข้าใจและสามารถจัดทาแผนการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างถูกต้อง
3.2.2 ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 การมีแผนจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
4.2 การใช้แผนการเรียนรู้ของครูผู้สอน
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1.
ขั้นเตรียมการ (plan)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกาหนด
บทบาทหน้าที่
2.
ขั้นดาเนินการ (do)
1. ประชุมผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. ติดต่อประสานงาน
3. จัดทาคาสั่ง

ระยะเวลำดำเนินกำร
16 พ.ค. 63
16 พ.ค. 64

16 พ.ค. 63 1 พ.ย. 63

ผู้รับผิดชอบ
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3.
4.

4. ทาบันทึกข้อความเบิกงบประมาณใน
โครงการ / กิจกรรม
ขั้นตรวจสอบประเมิน (check)
ประเมินผลการจัดกิจกรรม
ขัน้ สรุป (act)
สรุปและรายงานผลกิจกรรม

30 มี.ค. 64
30 มี.ค. 64

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

1. ค่าเอกสาร
รวมงบประมาณ

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
5,000

เวลำที่ดำเนินกำร

พ.ค. 63 - มี.ค. 64

ผู้รับผิดชอบ

นายวันทยา
ชานาญกิจ

5,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
โรงเรียนมีแผนการจัดการเรียนที่เป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
7.2 เชิงคุณภำพ
ครูมีความเข้าใจและสามารถจัดทาแผนการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างถูกต้อง
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
1. การมีแผนจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน

2. การใช้แผนการเรียนรู้ของครูผู้สอน

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
สารวจการมี
แบบสารวจ
แผนจัด
การเรียนรู้
ผลการใช้
รายงานผลการใช้
แผนการเรียนรู้
แผนการเรียนรู้
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9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายวันทยา ชานาญกิจ)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
ลำดับที่
1.

รำยกำร
ค่าเอกสาร
รวม

จำนวน
1

รำคำต่อหน่วย
(บำท)
5,000

รวม
(บำท)
5,000
5,000

หมำยเหตุ
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10.โครงกำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
กิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ชมุ ชน
แนะแนวการศึกษาต่อ
ป้ายนิเทศ
การศึกษาแหล่งเรี ยนรู้นอกสถานที่
พัฒนาห้ องสมุด
แนะแนวสัญจร

ผู้รับผิดชอบ
ครูอาพร
ครูอาพันธ์ชนก
ครูอาพันธ์ชนก
ครูวนั ชัย
ครูจฑุ ามาศ
ครูทศั นีย์
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โครงกำร

(ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้)

กิจกรรม

ศึกษำแหล่งเรียนรู้ชุมชน

สนองนโยบำย สพฐ.

ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทัพยากรมนุษย์

สนองกลยุทธ์ สพม. 12

กลยุทธ์ ข้อ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

สถำนศึกษำ

กลยุทธ์ ข้อ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลายยืดหยุ่น
เน้นการบูรณาการการเรียนรู้และการดารงชีวิต

สนองมำตรฐำนฯ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ลักษณะกิจกรรม

ใหม่

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

นางสาวอาพร สวนกูล

ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

พฤษภาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจาก
ประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
โดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สาคัญอย่างมากอยากหนึ่งซึ่งจะช่วย
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทาให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษาถือว่า
เป็นวิธีการที่ทาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรีย นในด้านร่างกาย สติปัญญา
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จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษาทั้ง 8 สาระแบบบูรณา
การ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นเพิ่มพูนและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
2.2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งเรียนรู้
2.3 เพื่อให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.4 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนาความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน
2.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่
3. เป้ำหมำยของกิจกรรม
3.1 เขิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1.2 นักเรียนมีความพึงใจที่ครู ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 80

3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนมีความพึงใจที่ครู ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
3.2.2 นักเรียนเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ร้อยละ 80
3.2.3 นักเรียนรู้จักการนาความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
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4.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้ออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง
4.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพึงใจที่ครู ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1

ประชุมครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

14 พ.ค. 2563

นางสาวอาพร สวนกูล

2

เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ

22 พ.ค. 2563

นางสาวอาพร สวนกูล

3

ประชุมครูแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
กาหนดแนวทางวิธีการและหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการพานักเรียนไปแหล่ง
เรียนรู้จัดตารางสอน

มิ.ย. 2563

นางสาวอาพร สวนกูล

4

ประชุมนักเรียนเพื่อชี้แจงระเบียบ ข้อ
ปฏิบัติต่างๆ และรับหนังสืออนุญาต
ผู้ปกครองดาเนินการสอนเสริม

มิ.ย 2563

นางสาวอาพร สวนกูล

5

ดาเนินงานตามกิจกรรม

ส.ค. 2563

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ฯ

6

ประเมินผล สรุปและรายงาน

ส.ค. 2563

นางสาวอาพร สวนกูล
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

งบประมำณ
เงินอุดหนุน กิจกรรม

เวลำที่
ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1

ค่าเช่าพาหนะเหมาจ่าย

-

-

ต.ค.63

นางสาวอาพร สวนกูล

2

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

-

-

ต.ค.63

นางสาวอาพร สวนกูล

รวมงบประมาณ

-

-

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 ร้อยละ 80 นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้นอกสถานศึกษาและรับประสบการณ์ตรงจาก
สถานที่จริง
7.1.2 ร้อยละ 80 นักเรียนรู้จักนาวิธีการจากแหล่งเรียนรู้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
7.1.3 ร้อยละ 80 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจินตนาการ สนุกสนาน และผ่อนคลาย
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนทุกคนได้เกิดการเรียนรู้ตามจินตนาการ สนุกสนาน และผ่อนคลาย
7.2.2 นักเรียนเกิดทักษะ แนวคิดที่ดีเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
7.2.3 นักเรียนทุกคนรู้จักการปฏิบัติตนในสังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
7.2.4 นักเรียนรู้จักนาวิธีการจากแหล่งเรียนรู้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
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8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

เครื่องประเมิน

-ร้อยละของนักเรียนเกิดทักษะ แนวคิดที่ดีเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้
ด้วยตนเอง

สังเกต

แบบสังเกต

-ร้อยละของนักเรียนนักเรียนได้รับประสบการณ์และสนุกสนานใน
การร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้

สอบถาม

แบบสอบถาม

9. สถำนที่ดำเนินกิจกรรม
9.1 โรงเรียนนาบอน

ลงชื่อ............................................................เสนอกิจกรรม
(นางสาวอาพร สวนกูล)

ลงชื่อ..........................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการ โรงเรียนนาบอน
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โครงกำร
ใช้สอื่ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
กิจกรรม
แนะแนวกำรศึกษำต่อ
สนองนโยบำย สพฐ.
ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
สนองกลยุทธ์ สพม.12

ข้อที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา

โรงเรียน

ข้อที่ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ

สนองมำตรฐำนฯ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

ลักษณะโครงกำร

โครงการต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

งานแนะแนว

ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลาดาเนินการ

นางสาวอาพันธ์ชนก วิวรรณ
พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม พ.ศ.2564

1. หลักกำรและเหตุผล
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงให้มีกิจกรรมแนะแนวขึ้น เนื่องจากกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่มี
ความสาคัญและจาเป็น ที่จะต้องทาควบคู่ไปการจัดการศึกษา
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และยังไม่เห็นความสาคัญ
ของการศึกษาต่อ ยังไม่รู้ว่าตนเองชอบ หรืออยากเรียนสาขาใด อยากประกอบอาชีพใด ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุหลาย
ประการ เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ ความสนใจใฝ่ใจในด้านการเรียนของนักเรียน
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เอง และความไม่รู้ว่าตนเองชอบด้านใดหรือมีความถนัดด้านใด ซึ่งถ้าไม่แก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วอาจทาให้นักเรียนมี
ระดับการศึกษาต่า ไม่สามารถออกไปแข่งขันในสังคม หรือประกอบอาชีพที่ดี และเป็นปัญหาขาดแคลนทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพในระดับประเทศได้
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงต้องพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสาคัญของ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพของตนเอง รู้จักความชอบและความ
ถนัดของตนเอง เพื่อช่วยส่งเสริม ให้ความช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับความสุข รู้จักการพึ่งตนเอง การแก้ไขปัญหา
การพัฒนาตนโดยใช้สติปัญญาเพื่อให้เกิดความสาเร็จตามศักยภาพของตนเอง และนาพาตนเองไปสู่เส้นทางชีวิตที่
เหมาะสม ดารงตนอย่างมีคุณค่า เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียน ความประพฤติ เศรษฐกิจและอาชีพ
2.2 เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการแนะแนว เช่น การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ แก้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการศึกษา
2.3 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความคิด
รู้จักการแก้ปัญหา มีทักษะในการดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
3. เป้ำหมำย

3.1 คุณภาพ
3.1.1 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศด้านการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ เพื่อบริการแก่นักเรียน
3.2 ด้านปริมาณ
3.2.1 นักเรียนได้รับการแนะแนวในโรงเรียน และการแนะแนวจากสถาบันภายนอก อย่าง
น้อย 3 สถาบัน
3.2.2 นักเรียน ม.3 เมื่อจบการศึกษาแล้ว เข้าศึกษาต่อในสายสามัญหรือสายอาชีพ
ร้อย
ละ 80
3.2.3 นักเรียน ม.6 เมื่อจบการศึกษาแล้ว เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาร้อยละ 80
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4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 นักเรียน ม.3 เข้าศึกษาต่อในสายสามัญหรือสายอาชีพ ร้อยละ 80
4.2 นักเรียน ม.6 เมื่อจบการศึกษาแล้ว เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาร้อยละ 80
5. แผนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

(When)

(Who)

1. เขียนโครงการ

พฤษภาคม 63

2. ขออนุมัติโครงการ

มิถุนายน 63

3. ประสานงานกับหน่วยงายภายนอก

มิ.ย. 63 – ม.ค. 64

4. ดาเนินงานตามโครงการ
- นักเรียนรับการแนะแนว

มิ.ย. 63 – ก.พ. 64

น.ส.อาพันธ์ชนก วิวรรณ

5. สรุปผล ประเมินผล
- ประเมินผล

มีนาคม 64

- รายงานผล
6.รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ

ไม่มี

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 นักเรียนมีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ
7.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ มีความรู้ ความคิด
รู้จักการแก้ปัญหา มีทักษะในการดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข

409

8. การติดตามผล/ประเมินผล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีวัด / ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด

- ร้อยละของนักเรียน ม.3 และม.6 ที่ศึกษาต่อ - สารวจข้อมูลการศึกษาต่อ - แบบสารวจ
- ความพึงพอใจของนักเรียน

- สอบถามความพึงพอใจ

- แบบประเมิน

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร โรงเรียนนาบอน

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอกิจกรรม
( นางสาวอาพันธ์ชนก วิวรรณ )

ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม
( นายเดโช หนูทอง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
( นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
กิจกรรม
ป้ำยนิเทศ
สนองนโยบำย สพฐ.
ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
สนองกลยุทธ์ สพม.12

ข้อที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา

โรงเรียน

ข้อที่ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ

สนองมำตรฐำนฯ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

ลักษณะโครงกำร

โครงการต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

งานแนะแนว

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

นางสาวอาพันธ์ชนก วิวรรณ

ระยะเวลำดำเนินกำร

พฤษภำคม พ.ศ.2563 ถึง มีนำคม พ.ศ.2564

1. หลักกำรและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพนั้น
นักเรียนจะต้องมีความรู้กว้างขวางไม่เฉพาะใน
บทเรียน ยังต้องรอบรู้อย่างเพียงพอในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง รู้เทคนิคการจัดประสบการณ์อย่างหลากหลายทั้งภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยการจัดแหล่งการเรียนรู้ ภายในห้องเรียนและนอกสถานที่
บริการสนเทศเป็นภาระงานที่งานแนะแนวจัดขึ้น เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และทันสมัย
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับนาไปปรับใช้และวางแผนการพัฒนาการดาเนินชีวิตของตนเองในด้านการศึกษา อาชีพ และ
การดาเนินชีวิตประจาวัน

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักเรียนนอกเหนือจากชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ด้านการศึกษา อาชีพ และการพัฒนาตนเอง
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3. เป้ำหมำย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าอาคารเรียน 1 เป็นแหล่งเรียนรู้
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 มีป้ายนิเทศให้เรียนรู้ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ
3.2.2 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทันเหตุการณ์

4. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4.1 ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าอาคารเรียน 1 มีข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการเดือนละ 1 ครั้ง
4.2 นักเรียนให้ความสนใจและได้รับประโยชน์จากป้ายนิเทศ

5. แผนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ขั้นเตรียมการ (P)
1. เขียนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. วางแผนแบ่งภาระงานที่รับผิดชอบแก่
นักเรียนชั้น ม.6
5.2 ขั้นดาเนินการ (D)

ระยะเวลำ

พฤษภาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ

- น.ส.อาพันธ์ชนก วิวรรณ
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1. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดป้ายนิเทศ
2. จัดป้ายนิเทศตามตาราง
5.3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (C)
1. ตรวจสอบและประเมินผล

มิ.ย.63 – ก.พ. 64

- นักเรียนชั้น ม.6

มิ.ย.63 – ก.พ. 64

- น.ส.อาพันธ์ชนก วิวรรณ

5.4 ขั้นรายงานผล (A)
1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

มีนาคม 2564

- น.ส.อาพันธ์ชนก วิวรรณ

6.งบประมำณที่ใช้และแหล่งที่มำของงบประมำณ
ที่
1

รำยกำร
วัสดุ – อุปกรณ์
รวมงบประมาณ

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

อุดหนุน

กิจกรรม

อื่นๆ

1,000

-

- น.ส.อาพันธ์ชนก วิวรรณ

1,000

-

-

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร
1. นักเรียนได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทันสมัย
2. นักเรียนชั้น ม.6 มีทักษะในการจัดป้ายนิเทศ

8. การติดตามผล/ประเมินผล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีวัด / ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด

1.ความพึงพอใจของผู้เรียน

1. สอบถามความพึงพอใจ

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ

2.ผลการประเมินป้ายนิเทศ

2. ประเมินผลการจัดป้ายนิเทศ

2. แบบประเมินป้ายนิเทศ

9. สถานที่ดาเนินโครงการ

โรงเรียนนาบอน
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ลงชื่อ ……………………………………………ผู้เสนอกิจกรรม
( นางสาวอาพันธ์ชนก วิวรรณ )

ลงชื่อ ................................................... ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
( นายเดโช หนูทอง )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ ...................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร

ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้

กิจกรรม

กำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่

สนองนโยบำย สพฐ.

ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

สพม.12

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

สถำนศึกษำ

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ

สนองมำตรฐำน ฯ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ลักษณะโครงกำร

โครงการต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

นายวันชัย มณีสม

ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

4 มกราคม 2564 – 12 กุมภาพันธ์ 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2544 การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบาย ให้ทาง
โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างหลากหลายวิธี และให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ที่ยั่งยืน เนื่องจากโรงเรียนนาบอน นักเรียนส่วนใหญ่มี โอกาสน้อยที่นักเรียนจะเห็นสถานที่ที่สาคัญต่างๆ
ในต่างจังหวัด และอยู่ห่างไกลแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนนาบอนจึงจัดให้มีการนานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่
สาคัญต่างๆ ทั้งในและต่างจังหวัด เป็นการสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่ง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
นักเรียนชั้น ม.1 ถึง ม.6 จานวน 848 คน และคณะครูทุกคน
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3.2 เชิงคุณภำพ
นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
4.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
1.

กิจกรรม

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

4 มกราคม 2564
11 มกราคม 2564

นายวันชัย มณีสม

ขั้นเตรียมการ (Plan)
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 ประชุมครูและนักเรียน เพื่อเตรียมการ
ซักซ้อมความเข้าใจ

2.

3.

ขั้นดาเนินการ (Do)
2.1 ดาเนินงานตามโครงการ

27 – 29 มกราคม 2564

ครูที่ปรึกษา

ขั้นตรวจสอบ (Check)
3.1 ติดตามประเมินผล

4.

ครูที่ปรึกษา

ขั้นแก้ไขปรับปรุง (Acts)
4.1 เขียนสรุปรายงานการประเมิน
4.2 นาแบบประเมินมาปรับปรุงพัฒนาแก้ไข

3 กุมภาพันธ์ 2564

11 กุมภาพันธ์ 2564
12 กุมภาพันธ์ 2564

ครูที่ปรึกษา

ครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษา
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

งบประมำณ
เงินอุดหนุน

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน ม.ต้น
จานวน 500 คน ๆ ละ 170 บาท
2.

ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน ม.ปลาย
จานวน 348 คน ๆ ละ 180 บาท
รวมงบประมำณ

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

27 – 29
มกราคม 2564

ครูที่ปรึกษา

27 – 29
มกราคม 2564

ครูที่ปรึกษา

กิจกรรม
85,000

62,640
147,640

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เข้าร่วมโครงการ
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแต่ละกิจกรรม

- ร้อยละของจานวนนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

1. สังเกต

1. แบบสังเกต

2. สอบถาม

2. แบบสอบถาม

3. ผลงาน

3. ใบงาน

417
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ

1. สังเกต

1. แบบสังเกต

2. สอบถาม

2. แบบสอบถาม

3. ผลงาน

3. ใบงาน

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 โรงเรียนนาบอน

ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอกิจกรรม
(นายวันชัย มณีสม)
ครูชานาญการ

ลงชื่อ........................................................... ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ ...........................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
ลำดับที่

รำยกำร

จำนวน

รำคำต่อหน่วย

รวม

(บำท)

(บำท)

1.

ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน ม.ต้น

500

170

85,000

2.

ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน ม.
ปลาย

348

180

62,640

หมำยเหตุ
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โครงกำร

โครงกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้

กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนำห้องสมุด

สนองนโยบำย สพฐ.

ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวอตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

สนองกลยุทธ์ สพม.12

กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

สถำนศึกษำ

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ

สนองมำตรฐำนฯ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ลักษณะโครงกำร

โครงการต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์

ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
ห้องสมุดโรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความสาคัญยิ่งต่อการ จัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนและ การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของนักเรียน เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อานวยความสะดวก
จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า แสวงหาคาตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ที่เน้นให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล
และมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกเวลา แสวงหาคาตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเช่น การทางาน โครงงาน รายงาน ชิ้นงาน การ
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ปฏิบัติจริง โดยสถานศึกษาควรมีการพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดให้สะดวกต่อการใช้ เช่น การพัฒนาห้องสมุด จัด
บรรยากาศให้น่าสนใจ ปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ดังนั้นโรงเรียนนาบอน จึงได้ดาเนินการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน เพื่อ
เป็นการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรีย นรู้ของครูและการเรียนรู้
ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ซึ่งห้องสมุดมีชีวิตเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้
บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด จัดบรรยากาศและดาเนินกิจกรรมต่างๆที่
อานวยความสะดวกต่อการใช้บ ริการของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน และ
เพื่อให้ครูนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้สาหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมีความสุขและเกิดนิสัยรักการอ่านมาก
ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้านการอ่านมากขึ้น
2.2 เพื่อให้ครูนักเรียนมีแหล่งการเรียนเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้
2.3 เพื่อกระตุ้นและชี้นานักเรียนให้เกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอ่าน
2.4 เพื่อจัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาความสนใจ และสามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมได้
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 85 เข้าใช้บริการห้องสมุด
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 เชิงคุณภาพ ครูและนักเรียนเห็นความสาคัญของการหาข้อมูลและการใช้บริการของ
ห้องสมุดและมีวิธีที่หลากหลาย และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
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4.1 ร้อยละ 90 ของนักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆได้อย่าง
หลากหลาย
4.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียน สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้ชีวิตประจาวันได้
4.3 ร้อยละ 90 ของนักเรียน เข้าใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1

จัดทาโครงการและขออนุมัติ

พฤษภาคม 2563

นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์

2

กาหนดแผนปฎิบัติการ

พฤษภาคม 2563

นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์

3

มอบหมายภารกิจสาหรับคณะทางาน

พฤษภาคม 2563

นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์

4

ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้

พฤษภาคม 2563 –
กุมภาพันธ์ 2654

นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์

5

ประเมินผล และสรุปรายงานผล

มีนาคม 2564

นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

งบประมำณ
เงินอุดหนุน

เวลำที่ดำเนินกำร

เงินกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปีการศึกษา 2563 นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์

พัฒนำผู้เรียน
1.

กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด
และส่งเสริมการค้นคว้า
ความรู้จากห้องสมุด

3,000

-

พฤษภาคม 2563 –
กุมภาพันธ์ 2654

นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์
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2

จัด – ซื้อ สิ่งตีพิมพ์

5,000

-

พฤษภาคม 2563 –
กุมภาพันธ์ 2654

นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์

3.

กิจกรรมบันทึกการอ่าน

1,000

-

พฤษภาคม 2563 –
กุมภาพันธ์ 2654

นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์

4.

กิจกรรมค้นคว้าทาง
อินเตอร์เน็ต

1,000

-

พฤษภาคม 2563 –
กุมภาพันธ์ 2654

นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์

5.

จัดบรรยากาศห้องสมุด
เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้

15,000

-

พฤษภาคม 2563 –
กุมภาพันธ์ 2654

นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์

6.

กิจกรรมเขียนตามคา
บอกวันละคา

500

-

พฤษภาคม 2563 –
กุมภาพันธ์ 2654

นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์

7.

กิจกรรมตามหายอดนัก
อ่าน

500

-

พฤษภาคม 2563 –
กุมภาพันธ์ 2654

นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์

8.

จัดซื้อหนังสือ – วารสาร

4,000

-

พฤษภาคม 2563 –
กุมภาพันธ์ 2654

นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์

รวมงบประมำณ

30,000

-

พฤษภาคม 2563 –
กุมภาพันธ์ 2654

นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ นาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้ดีอย่างน้อยร้อยละ 85
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน

8.1 ร้อยละ 90 ของนักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน สามารถแสวงหา การสารวจ
ความรู้จากแหล่งต่างๆได้อย่างหลากหลาย
8.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียน สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา การสารวจ
ตนเองและใช้ชีวิตประจาวันได้
8.3 ร้อยละ 90 ของนักเรียน เข้าใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ทั้งใน การสารวจ
และนอกสถานศึกษา

แบบประเมิน
แบบประเมิน
แบบประเมิน

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
9.1 ห้องสมุด โรงเรียนนาบอน

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
( นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์ )
ตาแหน่ง หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนนาบอน
ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
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ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร
ใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
กิจกรรม
แนะแนวสัญจร
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
ข้อ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค
สพม.12

ข้อ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา

สถานศึกษา

ข้อ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ

สนองมำตรฐำนฯ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ลักษณะโครงกำร

โครงการต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

งานแนะแนว

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

นางทัศนีย์ รัตนพันธ์

ระยะเวลำดำเนินกำร

พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม พ.ศ.2564

1. หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนนาบอน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่ในพื้นอาเภอนาบอน ซึ่งมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม และเป็นโรงเรียนของรัฐเพียงแห่งเดียวที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภายในเขต
อาเภอนาบอน นอกเหนือจากโรงเรียนในสังกัดเอกชนและโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส
ทั้งนี้ในเขตอาเภอนาบอน มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษาเป็นจานวนมาก และเมื่อนักเรียนจบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาหรับโรงเรียน
ประถมศึกษาขยายโอกาส นักเรียนจะต้องหาที่เรียนใหม่เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
เนื่องจากโรงเรียนนาบอนซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจาอาเภอ มีการรับสมัครนักเรียนในระดับ ม.1
และ ม.4 ในทุกปีการศึกษา จึงมีความจาเป็นจะต้องประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และจุดเด่นของโรงเรียนให้นักเรียน
และผู้ปกครองทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อของนักเรียน
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนนาบอนกับโรงเรียนใกล้เคียง
2. เพื่อสร้างความไว้วาง ความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของโรงเรียน
4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
3.1.1 โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอาเภอนาบอน ร้อยละ 80
3.1.2 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาสในเขตอาเภอนาบอน ร้อยละ 80
3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
3.2.1 โรงเรียนนาบอนได้รับความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากนักเรียนและผู้ปกครอง
3.2.2 โรงเรียนนาบอนสามารถรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ได้ตามแผนการรับ ปี 2564
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 การแนะแนวสัญจรในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสได้ ร้อยละ 80
4.2 นักเรียนมีความพึงพอใจในการแนะแนวสัญจร
5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่

กิจกรรม

1
2
3
4

เขียนโครงการ/เสนอโครงการ
วางแผนเส้นทางการแนะแนวสัญจร
ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
นัดหมายวันเวลากับโรงเรียนที่จะไปแนะแนว

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
พฤษภาคม 2563
มกราคม 2564
มกราคม 2564
มกราคม 2564

ผู้รับผิดชอบ
- นางทัศนีย์ รัตนพันธ์
- คณะทางานฝ่ายแนะแนว
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5
6
7

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
แนะแนวสัญจรตามกาหนดการ
ประเมินผล / สรุปผล

มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์
2 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
3 จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์
รวมงบประมำณ

อุดหนุน
4,000
2,000
2,000
8,000

งบประมำณ
กิจกรรม
-

ผู้รับผิดชอบ
อื่นๆ
- นางทัศนีย์ รัตนพันธ์
-

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. โรงเรียนใกล้เคียงมีความสัมพันธ์อันดีต่อโรงเรียนนาบอน
2. โรงเรียนได้รับความไว้วาง ความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง
3. โรงเรียนมีจานวนนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น

8. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน
- ความพึงพอใจของผู้เรียน/ผู้ปกครอง
- สอบถามความพึงพอใจ
- ร้อยละของจานวนนักเรียน ม.1 และ ม.4 - สติการรับนักเรียน ม.1 , ม.4
9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร

เครื่องมือประเมิน
- แบบสอบถาม
- แบบสารวจ

โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขยายโอกาสในเขตอาเภอนาบอน

428
ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอกิจกรรม
( นางทัศนีย์ รัตนพันธ์ )

ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม
( นายเดโช หนูทอง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
( นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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11.โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
กิจกรรม
การจัดบรรยากาศชั้นเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
การจัดบรรยากาศชั้นเรียนกลุ่มสาระศิลปะ
การจัดบรรยากาศชั้นเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
การจัดบรรยากาศชั้นเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
การจัดบรรยากาศชั้นเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
การจัดบรรยากาศชั้นเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย

ผู้รับผิดชอบ
ครูจิตตินันท์
ครูธนิต
ครูสมศักดิ์
ครูทิตยา
ครูธมลวรรณ
ครูจุพามาศ
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โครงกำร

โครงกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก

กิจกรรม

-

สนองนโยบำย สพฐ.

ข้อ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

สนองกลยุทธ์ สพม.12

ข้อ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา

สถำนศึกษำ

ข้อ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ

สนองมำตรฐำนฯ

ข้อ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ลักษณะกิจกรรม

กิจกรรมต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

นางจิตตินันท์ รัตนบุรี

ระยะเวลำดำเนินกำร

16 พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

1.หลักกำรและเหตุผล
นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่สาคัญเนื่องจาก
เป็นนโยบายที่กระจายอานาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
บริ ห ารและการจั ดการศึกษา ครอบคลุ ม ทั้งด้านการบริห ารวิช าการ ด้านการบริห ารงบประ มาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหน่วยงานทั้งระดับสานักงานทั้ง
ส่วนกลางและระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสานักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จ ะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา
หน่วยงานสานักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามเพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นาเทคโนโลยีดีจิทัล มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
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ทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
โรงเรียนนาบอน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได้ดาเนินการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษา ด้วยเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ด้วยกระบวนการสร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
3. เป้ำหมำยของโครงกำร

3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
3.1.2 ครูร้อยละ 85 มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
3.2.2 ครูมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และนักเรียนรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข

4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
4.2 ครูร้อยละ 85 มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
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5. แผนกำรดำเนินงำน / รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ

ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมการจัดบรรยากาศชั้นเรียนกลุ่ม
2
3
4
5
6
7

สาระคณิตศาสตร์
กิจกรรมการจัดบรรยากาศชั้นเรียนกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการจัดบรรยากาศชั้นเรียนกลุ่ม
สาระภาษาไทย
กิจกรรมการจัดบรรยากาศชั้นเรียนกลุ่ม
สาระศิลปะ
กิจกรรมการจัดบรรยากาศชั้นเรียนกลุ่ม
สาระศิลปะ
กิจกรรมการจัดบรรยากาศชั้นเรียนกลุ่ม
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมการจัดบรรยากาศชั้นเรียนกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ

งบประมำณ
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
25,000
(อยู่ในยกระดับ)
20,000
25,000
(อยู่ในยกระดับ
25,000
(อยู่ในยกระดับ)
25,000
(อยู่ในยกระดับ)
25,000
(อยู่ในยกระดับ)
25,000
(อยู่ในยกระดับ

-

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ตลอดปี

ครูจิตตินันท์

ตลอดปี

ครูทิตยา
ครูจุฑามาศ

-

ตลอดปี

ครูธนิต

-

ตลอดปี

ครูธนิต

-

ตลอดปี

ครูสมศักดิ์

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
7.1.2 ครูร้อยละ 85 มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง

ผู้รับผิดชอบ

ครูธมลวรรณ
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7.2.2 ครูมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และนักเรียนรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข
8. การติดตามผล/ประเมินผล

ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จของแต่ละกิจกรรม

1.

ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง

การสอบถาม

- แบบสอบถาม

ร้อยละ 85

ผลการปฏิบัติงาน

- แบบสรุปผลการปฏิบัติงาน

2.

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

ครูมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ร้อยละ 85

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ ……………………………….……ผู้เสนอโครงการ
( นางจิตตินันท์ รัตนบุรี )

ลงชื่อ …………….……….………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ …………….……….…………………ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
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ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน

โครงกำร

โครงกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก

กิจกรรม

กิจกรรมกำรจัดบรรยำกำศชั้นเรียนกลุ่มสำระคณิตศำสตร์

สนองนโยบำย สพฐ.

ข้อ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

สนองกลยุทธ์ สพม.12

ข้อ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา

สถำนศึกษำ

ข้อ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ

สนองมำตรฐำนฯ

ข้อ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ลักษณะกิจกรรม

กิจกรรมต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

นางจิตตินันท์ รัตนบุรี

ระยะเวลำดำเนินกำร

16 พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่สาคัญเนื่องจาก
เป็นนโยบายที่กระจายอานาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
บริ ห ารและการจั ดการศึกษา ครอบคลุ ม ทั้งด้านการบริห ารวิช าการ ด้านการบริห ารงบประ มาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหน่วยงานทั้งระดับสานักงานทั้ง
ส่วนกลางและระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสานักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จ ะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา
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หน่วยงานสานักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามเพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นาเทคโนโลยีดีจิทัล มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนนาบอน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได้
ดาเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ด้วยเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าว จึงได้จัดทากิจกรรม
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
3. เป้ำหมำยของกิจกรรม

3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
3.1.2 ครูร้อยละ 85 มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
3.2.2 ครูมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และนักเรียนรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข

4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
4.2 ครูร้อยละ 85 มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
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5. แผนกำรดำเนินงำน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

(When)

(Who)

5.1 ขั้นเตรียมการ (P)
1. ประชุมครู
2. เขียนโครงการ

พฤษภาคม

3. เสนอโครงการ

2563

ครูในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์

5.2 ขั้นดาเนินการ (D)
1. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
1.1 จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

มิถุนายน 2563

1.2 กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ

ครูในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์

1.3 จัดมุมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
1.4 จัดมุมความรู้และผลงานของนักเรียน
5.3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (C)
1. สอบถามนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

2. สังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน
5.4 ขั้นรายงานผล (A)
1.สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงาน

มีนาคม 2564

ครูในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

งบประมำณ
เงินอุดหนุน

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน

1 ค่าวัสดุ -อุปกรณ์

-

-

ตลอดปี

ครูจิตตินันท์

รวมงบประมำณ
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
7.1.2 ครูร้อยละ 85 มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
7.2.2 ครูมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และนักเรียนรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข

8. การติดตามผล/ประเมินผล

ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จของแต่ละกิจกรรม

วิธีการประเมินผล

1.

ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วย
การเสริมแรง

ประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
-แบบประเมิน
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2.

ครูร้อยละ 85 มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

สอบถาม

-แบบสอบถาม

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ ……………………………….……ผู้เสนอกิจกรรม
( นางจิตตินันท์ รัตนบุรี )

ลงชื่อ …………….……….………………ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ …………….……….…………………ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร

โครงกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก

กิจกรรม

กิจกรรมกำรจัดบรรยำกำศชั้นเรียนกลุ่มสำระศิลปะ

สนองนโยบำย สพฐ.

ข้อ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

สนองกลยุทธ์ สพม.12

ข้อ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา

สถำนศึกษำ

ข้อ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ

สนองมำตรฐำนฯ

ข้อ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ลักษณะกิจกรรม

กิจกรรมต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

นายธนิต ชูมาก

ระยะเวลำดำเนินกำร

16 พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่สาคัญเนื่องจาก
เป็นนโยบายที่กระจายอานาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
บริ ห ารและการจั ดการศึกษา ครอบคลุ ม ทั้งด้านการบริห ารวิช าการ ด้านการบริห ารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหน่วยงานทั้งระดับสานักงานทั้ง
ส่วนกลางและระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทุ กระดับตั้งแต่สถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสานักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา
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หน่วยงานสานักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามเพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นาเทคโนโลยีดีจิทัล มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรจาเป็นที่
ผู้เรียนต้องมีกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งพื้นฐานทางด้านศิลปะเป็นสิ่งที่นักเรียนจาเป็นจะต้องเรียนรู้เพื่อนาไปใช้ใน
ระดับที่สูงขึ้นไป ในการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะจึงจาเป็นที่ผู้สอนจะต้องเตรียมการสอน โดยเน้นการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้เรียน ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่
จะต้องจัดทาโครงการดังกล่าวขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
3. เป้ำหมำยของกิจกรรม

3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
3.1.2 ครูร้อยละ 85 มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
3.2.2 ครูมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และนักเรียนรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข

4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
4.2 ครูร้อยละ 85 มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

441
5. แผนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

(When)

(Who)

5.1 ขั้นเตรียมการ (P)
1. ประชุมครู
2. เขียนโครงการ
3. เสนอโครงการ

พฤษภาคม

ครูในกลุ่มสาระศิลปะ

2563

5.2 ขั้นดาเนินการ (D)
1. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
1.1 จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

มิถุนายน 2563

ครูในกลุ่มสาระศิลปะ

ตลอดปีการศึกษา

ครูในกลุ่มสาระศิลปะ

มีนาคม 2564

ครูในกลุ่มสาระศิลปะ

1.2 กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ
1.3 จัดมุมความรู้และผลงานของนักเรียน
5.3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (C)
1. สอบถามนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. สังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน
5.4 ขั้นรายงานผล (A)
1.สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงาน
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

งบประมำณ
เงินอุดหนุน

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน

1 ค่าวัสดุ -อุปกรณ์

-

-

ตลอดปี

ครูจิตตินันท์

รวมงบประมำณ
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
7.1.2 ครูร้อยละ 85 มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
7.2.2 ครูมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และนักเรียนรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข
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8. การติดตามผล/ประเมินผล

ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จของแต่ละกิจกรรม

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

1.

ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วย
การเสริมแรง

ประเมิน

-แบบประเมิน

2.

ครูร้อยละ 85 มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

สอบถาม

-แบบสอบถาม

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ ……………………………….……ผู้เสนอกิจกรรม
( นายธนิต ชูมาก )

ลงชื่อ …………….……….………………ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ …………….……….…………………ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
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ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
โครงกำร

โครงกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก

กิจกรรม

กิจกรรมกำรจัดบรรยำกำศชั้นเรียนกลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ

สนองนโยบำย สพฐ.

ข้อ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

สนองกลยุทธ์ สพม.12

ข้อ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา

สถำนศึกษำ

ข้อ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ

สนองมำตรฐำนฯ

ข้อ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ลักษณะกิจกรรม

กิจกรรมต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง

ระยะเวลำดำเนินกำร

16 พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่สาคัญเนื่องจาก
เป็นนโยบายที่กระจายอานาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
บริหารและการจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหาร
งานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหน่วยงานทั้งระดับสานักงานทั้งส่วนกลาง
และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาและ
สานักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา
หน่วยงานสานักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามเพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นาเทคโนโลยีดีจิทัล มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
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ทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรจาเป็นที่ผู้เรียนต้องมีกิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดจนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เป็นพื้นฐานที่นักเรียน
จาเป็นจะต้องเรียนรู้เพื่อนาไปใช้ในระดับที่สูงขึ้นไป ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาจึง
จาเป็นที่ผู้สอนจะต้องเตรียมการสอน โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะ
และเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้เรียน ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องจัดทาโครงการดังกล่าวขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
3. เป้ำหมำยของกิจกรรม

3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
3.1.2 ครูร้อยละ 85 มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
3.2.2 ครูมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และนักเรียนรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข

4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
4.2 ครูร้อยละ 85 มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
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5. แผนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

(When)

(Who)

5.1 ขั้นเตรียมการ (P)
1. ประชุมครู
2. เขียนโครงการ

พฤษภาคม

ครูในกลุ่มสาระ

3. เสนอโครงการ

2563

สุขศึกษา

มิถุนายน 2563

ครูในกลุ่มสาระ

5.2 ขั้นดาเนินการ (D)
1. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
1.1 จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
1.2 กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ

สุขศึกษา

1.3 จัดมุมความรู้
1.4 ผลงานของนักเรียน
5.3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (C)
1. สอบถามนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

2. สังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน

ครูในกลุ่มสาระ
สุขศึกษา

5.4 ขั้นรายงานผล (A)
1.สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงาน

มีนาคม 2564

ครูในกลุ่มสาระ
สุขศึกษา
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

งบประมำณ
เงินอุดหนุน

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน

1 ค่าวัสดุ -อุปกรณ์

-

-

ตลอดปี

ครูจิตตินันท์

รวมงบประมำณ
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
7.1.2 ครูร้อยละ 85 มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
7.2.2 ครูมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และนักเรียนรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข
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8. การติดตามผล/ประเมินผล

ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จของแต่ละกิจกรรม

วิธีการประเมินผล

1.

ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วย
การเสริมแรง

ประเมิน

-แบบประเมิน

สอบถาม

-แบบสอบถาม

2.

ครูร้อยละ 85 มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

เครื่องมือที่ใช้

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ ……………………………….……ผู้เสนอกิจกรรม
( นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง )

ลงชื่อ …………….……….………………ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ …………….……….…………………ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร

โครงกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก

กิจกรรม

กิจกรรมกำรจัดบรรยำกำศชั้นเรียนกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์

สนองนโยบำย สพฐ.

ข้อ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

สนองกลยุทธ์ สพม.12

ข้อ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา

สถำนศึกษำ

ข้อ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ

สนองมำตรฐำนฯ

ข้อ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ลักษณะกิจกรรม

กิจกรรมต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

นางทิตยา วรรณบวร

ระยะเวลำดำเนินกำร

16 พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
บรรยากาศในชั้นเรียนมีส่วนสาคัญในการส่งเสริมความสนใจใคร่รู้ใคร่เรียนให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนที่มี
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน ย่อมเป็นแรงจูงใจ
ภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการเรียน รักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน และช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความ
ประพฤติอันดีงามให้แก่นักเรียน นอกจากนี้การมีห้องเรียนที่มีบรรยากาศแจ่มใส สะอาด สว่าง กว้างขวางพอเหมาะ
มีโต๊ะเก้าอี้ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีมุมวิชาการส่งเสริมความรู้ มีการตกแต่งห้องให้สดใส ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ ส่งผล
ทาให้ผู้เรียนพอใจมาโรงเรียน เข้าห้องเรียนและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงได้ดาเนินการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนและการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีความสุข เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะตามที่หลักสูตรได้กาหนดไว้
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
3. เป้ำหมำยของกิจกรรม

3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
3.1.2 ครูร้อยละ 85 มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
3.2.2 ครูมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และนักเรียนรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

4.1 ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
4.2 ครูร้อยละ 85 มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
5. แผนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

(When)

(Who)

พฤษภาคม

ครูในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์

5.1 ขั้นเตรียมการ (P)
1. ประชุมครู
2. เขียนโครงการ

2563

3. เสนอโครงการ
5.2 ขั้นดาเนินการ (D)

มิถุนายน 2563

ครูในกลุ่มสาระ
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1. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
1.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งห้องเรียน

-

วิทยาศาสตร์

มกราคม 2564

1.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
1.3 จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้
1.4 กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ
1.5 จัดมุมความรู้และบูรณาการกับเศรษฐกิจ
พอเพียง

กุมภาพันธ์ 2564 ครูในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์

1.6 จัดมุมความรู้และผลงานของนักเรียน
5.3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (C)
1. สอบถามนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. สังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน
5.4 ขั้นรายงานผล (A)
1.สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงาน

มีนาคม 2564

ครูในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์
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6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

งบประมำณ
เงินอุดหนุน

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

-

ตลอดปี

ครูทิตยา

ตลอดปี

ครูทิตยา

เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน

ค่าวัสดุ –อุปกรณ์
ตกแต่งห้อง

5,000

อุปกรณ์และสารเคมี ใช้
2. ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้

15,000

-

รวมงบประมำณ

20,000

-

1

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
7.1.2 ครูร้อยละ 85 มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
7.2.2 ครูมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และนักเรียนรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข
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8. การติดตามผล/ประเมินผล

ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จของแต่ละกิจกรรม

วิธีการประเมินผล

1.

ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วย
การเสริมแรง

ประเมิน

-แบบประเมิน

สอบถาม

-แบบสอบถาม

2.

ครูร้อยละ 85 มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

เครื่องมือที่ใช้

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชือ่ ……………………………….……ผู้เสนอกิจกรรม
( นางทิตยา วรรณบวร )

ลงชื่อ …………….……….………………ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ …………….……….…………………ผู้อนุมัตกิ ิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย

ลาดับ
ที่

รายการ

จานวน

ราคาต่อ
หน่วย

รวม
(บาท)

(บาท)
1.

หมึก printer

2

อุปกรณ์ และสารเคมี

15,000

3

วัสดุ - อุปกรณ์จัดห้องเรียน

4,000

รวม

1 ชุด

1,000

20,000

1,000

หมายเหตุ
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โครงกำร

โครงกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก

กิจกรรม

กิจกรรมกำรจัดบรรยำกำศชั้นเรียนกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ

สนองนโยบำย สพฐ.

ข้อ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

สนองกลยุทธ์ สพม.12

ข้อ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา

สถำนศึกษำ

ข้อ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ

สนองมำตรฐำนฯ

ข้อ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ลักษณะกิจกรรม

กิจกรรมต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

นางธมลวรรณ สุดใจ

ระยะเวลำดำเนินกำร

16 พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
บรรยากาศในชั้นเรียนมีส่วนสาคัญในการส่งเสริมความสนใจใคร่รู้ใคร่เรียนให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนที่มี
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน ย่อมเป็นแรงจูงใจ
ภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการเรียน รักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน และช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความ
ประพฤติอันดีงามให้แก่นักเรียน นอกจากนี้การมีห้องเรียนที่มีบรรยากาศแจ่มใส สะอาด สว่าง กว้างขวางพอเหมาะ
มีโต๊ะเก้าอี้ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีมุมวิชาการส่งเสริมความรู้ มีการตกแต่งห้องให้สดใส ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ ส่งผล
ทาให้ผู้เรียนพอใจมาโรงเรียน เข้าห้องเรียนและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงได้ดาเนินการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนและการจัดการเรียนรู้
อย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะตามที่หลักสูตรได้กาหนดไว้
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
3. เป้ำหมำยของกิจกรรม

3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
3.1.2 ครูร้อยละ 85 มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
3.2.2 ครูมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และนักเรียนรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข

4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
4.2 ครูร้อยละ 85 มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

5. แผนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

(When)

(Who)

5.1 ขั้นเตรียมการ (P)
1. ประชุมครู

พฤษภาคม

ครูในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
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2. เขียนโครงการ

2563

3. เสนอโครงการ
5.2 ขั้นดาเนินการ (D)
1. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
1.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งห้องเรียน

ครูในกลุ่มสาระ
มิถุนายน 2563

ภาษาต่างประเทศ

มกราคม 2564

1.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
1.3 จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้
1.4 กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ
1.5 จัดมุมความรู้และบูรณาการกับเศรษฐกิจ
พอเพียง

ครูในกลุ่มสาระ
กุมภาพันธ์ 2564 ภาษาต่างประเทศ

1.6 จัดมุมความรู้และผลงานของนักเรียน
5.3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (C)
1. สอบถามนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. สังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน
5.4 ขั้นรายงานผล (A)
1.สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงาน

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ

มีนาคม 2564

ครูในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
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ที่

กิจกรรม

งบประมำณ
เงินอุดหนุน

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปี

ครูธมลวรรณ

เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน

1

ค่าวัสดุ –อุปกรณ์
ตกแต่งห้อง

รวม

5,000

-

5,000

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
7.1.2 ครูร้อยละ 85 มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
7.2.2 ครูมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และนักเรียนรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข
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8. การติดตามผล/ประเมินผล

ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จของแต่ละกิจกรรม

วิธีการประเมินผล

1.

ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วย
การเสริมแรง

ประเมิน

-แบบประเมิน

สอบถาม

-แบบสอบถาม

2.

ครูร้อยละ 85 มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

เครื่องมือที่ใช้

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชือ่ ……………………………….……ผู้เสนอกิจกรรม
( นางธมลวรรณ สุดใจ )

ลงชื่อ …………….……….………………ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ …………….……….…………………ผู้อนุมัตกิ ิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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โครงกำร

โครงกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก

กิจกรรม

กำรจัดบรรยำกำศชั้นเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

สนองนโยบำย สพฐ

ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มขีด

สพม.12

ความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์

สถำนศึกษำ

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ

สนองมำตรฐำนฯ

มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ลักษณะโครงกำร

โครงการต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

นำงจุฑำมำศ ภู่ภักดีพันธ์

ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จาเป็นต้องมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน และเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น การสร้าง
บรรยากาศที่อบอุ่น ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีความเป็นระเบียบ ทาให้นักเรียนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียน ได้
เรียนร่วมกับเพื่อนๆ ดังนั้นการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีการบริหารการจัดชั้นเรียนเชิงบวก
2.2 เพื่อให้บรรยากาศในชั้นเรียน ส่งเสริมนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น
3. เป้ำหมำยของโครงกำร

461
3.1 เชิงปริมำณ
- ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการเสริมแรง
- ครูร้อยละ 85 มีการจัดชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นักเรียนรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
3.2 เชิงคุณภำพ
ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียนทุกคน

4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ร้อยละครูบุคลากรภายในโรงเรียน ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลำดำเนินกำร

1.

ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกับบุคลากร

พฤษภาคม 2563

2

เสนอขออนุมัติโครงการ

มิถุนายน 2563

3.

ดาเนินการ

กรกฎาคม-สิงหาคม 2563

4.

ประเมินผล สรุปและรายงาน

มีนาคม 2564

ผู้รับผิดชอบ

นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ

ที่

กิจกรรม

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
กิจกรรม

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ
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1

.

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การจัด
บรรยากาศชั้นเรียน

รวมงบประมำณ

6,000

-

6,000

-

ก.ค. - ส.ค.63

นางจุฑามาศ
ภู่ภักดีพันธ์

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
ครูบุคลากรภายในโรงเรียน ปฏิบัติงานได้ดีอย่างน้อย 85 %
7.2 เชิงคุณภำพ
ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียนทุกคน

8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
ร้อยละครูบุคลากรภายในโรงเรียน ปฏิบัติงาน

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือประเมิน

การสารวจ

แบบประเมิน
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9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์)

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย

ลาดับที่

รายการ

จานวน

ราคาต่อหน่วย

รวม

(บาท)

(บาท)

1.

กระดาษกาว 2 หน้า

5 ม้วน

200

1,000

2.

ดอกไม้ตกแต่งมุมบอร์ด

24 ชุด

40

1,060

3.

กระดาษสีสะท้อนแสง

3 โหล

80

240

4.

แม็คเบอร์ 10

5 ตัว

80

400

5.

เข็มแม็ค เบอร์ 10

1 กล่อง

250

250

6.

คลิปตัวยู

2 โหล

175

350

7.

ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดใหญ่

4 แผ่น

200

800

8.

แฟ้มเก็บเอกสาร ตราช้าง

5 แฟ้ม

100

500

9

กระดาษการ์ดหอม

5 รีม

120

600

10

กระดาษกาวติดสันหนังสือ คละ

1 โหล

800

800

สี ขนาด 2 นิ้ว
รวม

6,000 -

หมายเหตุ
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12.โครงกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ
กิจกรรม
การตรวจสอบและประเมินผูเรี ยนอย่างเป็ นระบบ
พัฒนางานวิจยั ในชันเรี
้ ยน
ห้ องเรี ยนปลอด 0 . ร. มส. และ มผ.

ผู้รับผิดชอบ
ครูพทุ ธิพร
ครูจิตตินนั ท์
ครูวนั ทยา
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย
สนองนโยบำย

กำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ
กำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
สพฐ นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
สพม.12 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
สถำนศึกษำ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่นเน้นการบูรณาการ การ
เรียนรู้และการดารงชีวิต
สนองมำตรฐำนฯ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ การวัดผลและประเมินผล
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวพุทธิพร สุขสม และนางสาวพันธุ์ทิพย์ สังวังเลาว์
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564
1.หลักกำรและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดาเนินการปฏิรูปการศึกษา ที่เน้นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ วัดและประเมินผลตามสภาพจริง การวัดผลและประเมินผล มีความสาคัญที่ต้องจัดควบคู่กันไปกับการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ จัดทาข้อมูลผลการเรียนด้วยระบบ SGS และ Bookmark
จัดทาข้อมูลสารสนเทศด้วยโปรแกรม Excel และ Word
ดังนั้น การพัฒนาระบบการจัดทาข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับการมีเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย สะดวกในการค้นหาข้อมูล และปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
2.1.1. ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
2.1.1. มีขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
2.1.1. ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียน
การสอน
2.1.1. นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
2.1.1. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และผู้เรียนนาไปพัฒนาตนเอง
3.เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
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3.1.1 ครูร้อยละ 80 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในรายวิชาที่สอน
3.1.2 ครูร้อยละ 80 มีการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มี
คุณภาพและหลากหลาย
3.1.3 ครูร้อยละ 70 มีการทาวิจัยในชั้นเรียน
4.ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
4.2 ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
สู่อาชีพและการมีงานทา ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
4.3 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
4.5 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถพัฒนาชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
5.แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
ระยะเวลำดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
1
กิจกรรมพัฒนางานวัดผลและประเมินผลผู้เรียน
พฤษภาคม 2563 –
ครูพุทธิพร
มีนาคม 2564
ครูพันธุ์ทิพย์
2
กิจกรรมรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล/
พฤษภาคม 2563 –
ครูวิลัยภรณ์
วิเคราะห์ผู้เรียน
มีนาคม 2564
3
กิจกรรมการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส
พฤษภาคม 2563 –
ครูวันทยา
มีนาคม 2564
4
กิจกรรมห้องเรียนปลอด 0
พฤษภาคม 2563 –
ครูวันทยา
มีนาคม 2564
5
กิจกรรมพัฒนาการทาวิจัยชั้นเรียน
พฤษภาคม 2563 –
ครูจิตตินันท์
มีนาคม 2564
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6.รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมพัฒนางานวัดผลและ
ประเมินผลผู้เรียน
2
3
4
5
รวมงบประมำณ

งบประมำณ
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เวลำที่ดำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
พัฒนำผู้เรียน
20,000
นางสาวพุทธิพร
นางสาวพันธุ์ทิพย์

20,000

-

7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 ครูร้อยละ 80 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในรายวิชาที่สอน
7.1.2 ครูร้อยละ 80 มีการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มี
คุณภาพและหลากหลาย
7.1.3 ครูร้อยละ 70 มีการทาวิจัยในชั้นเรียน
8.กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
แบบสอบถามความพึงพอใจ

วิธีกำรประเมิน

9.สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน ตาบลแก้วเสน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เครื่องมือประเมิน
แบบสอบถาม
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ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นางสาวพุทธิพร สุขสม)
ตาแหน่ง ครู คศ 1

ลงชื่อ.................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน

470
โครงกำร

โครงกำร(มีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ)

กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนำงำนวิจัยในชั้นเรียน

สนองนโยบำย สพฐ.

ข้อ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สนองกลยุทธ์ สพม.12

ข้อ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สถำนศึกษำ

ข้อ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สนองมำตรฐำนฯ

ข้อ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ลักษณะกิจกรรม

กิจกรรมต่อเนื่อง

ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

นางจิตตินันท์ รัตนบุรี

ระยะเวลำดำเนินกำร

16 พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนาศาสตร์ของ
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ”มาเป็น
หลักในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนาเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นกรอบ
แนวคิดที่จะผลักดันดาเนินการเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ
ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศอย่ างบู ร ณาการ โดยมีวิสั ยทั ศน์เพื่อให้ประเทศไทย เป็นประเทศพัฒ นาแล้ ว มี
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ.2580 ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมนาศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมายมาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการ

471
จัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่
ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับ การสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มาก
หรือน้อยจนเกินไป อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
จากหลั กสู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้นฐาน พุ ทธศั กราช 2551 ให้ ส ถานศึ กษาและหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการ ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
และการจัดการเรียนการสอนของครูที่ต้องมีการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนรูปแบบใหม่ และคิดค้น หรือจัดทาสื่อ
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อทาให้นักเรียนได้มีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง และ
สามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนจึงมีความจาเป็นเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนต้องดาเนินการให้ครูทุกคนได้จัดทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
2.2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
2.3 เพื่อพัฒนาให้ครูนาวิจัยในชั้นเรียนไปแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาของตนเอง
2.4 เพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้นาผลงานทางวิชาการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
3. เป้ำหมำยของกิจกรรม
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูร้อยละ 70 มีการทาวิจัยในชั้นเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
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3.2.1 ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ครูร้อยละ 70 มีการทาวิจัยในชั้นเรียน
5. แผนกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

(When)

(Who)

5.1 ขั้นเตรียมการ (P) (งานอะไร ทาอย่างไร)
1. เขียนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ

- ฝ่ายวิชาการ
มีนาคม 2563

- คณะกรรมการ

4. ประชุมเพื่อระดมความคิดในการดาเนินงาน
5. กาหนดแผนการดาเนินงาน
5.2 ขั้นดาเนินการ(D)
1. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ

- คณะกรรมการ

1.1 ให้ความรู้ครูเกีย่ วกับการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน

พฤษภาคม 2563 -

1.2 ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง

ตุลาคม 2563

- ครูทุกกลุ่มสาระ

5.3 ขั้นตรวจสอบประเมิน(C)
1. สอบถามครูที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. สังเกตการร่วมกิจกรรมของครู

พฤษภาคม 2563 -

-คณะกรรมการ
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5.4 ขั้นรายงานผล(A)

ตุลาคม 2563

1. นาผลจากการสอบถามและสังเกตมาสรุปผล
การเข้าร่วมกิจกรรม
2. นาผลการสรุปมาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

มีนาคม 2564

-คณะกรรมการ

3. จัดทาเป็นรูปเล่มเพื่อนาเสนอผู้อานวยการพิจารณา

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

งบประมำณ
เงินอุดหนุน

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 63

ครูจิตตินันท์

เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน

1 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์

รวมงบประมำณ

15,200

15,200

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 ครูมีการทาวิจัยในชั้นเรียน ร้อยละ 70

-
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7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ
8. กำรติดตำมผล/ประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จของแต่ละกิจกรรม

วิธีการประเมินผล

1.

ครูมีการทาวิจัยในชั้นเรียน ร้อยละ 70 ขึ้นไป

การสอบถาม

2.

ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดทาวิจัยในชั้น

การสังเกต

เรียนอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสอบถาม / แบบสังเกต
- ดูจากการปฏิบัติจริง

ชิ้นงาน

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงชื่อ ……………………………….……ผู้เสนอกิจกรรม
( นางจิตตินันท์ รัตนบุรี )

ลงชื่อ …………….……….………………ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ …………….……….…………………ผู้อนุมัติกิจกรรม
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(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย

ลาดับที่

รายการ

จานวน

ราคาต่อหน่วย

รวม

(บาท)

(บาท)

1

ค่าอาหาร จานวน 2 มื้อ

60 คน

55

6,600

2

ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ

60 คน

30

7,200

3

ค่าไวนิล

1 ผืน

900

900

4

เกียรติบัตร

2 รีม

250

500

รวม

หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน

หมายเหตุ

15,200
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ
ห้องเรียนปลอด 0, ร, มส. และ มผ.
ข้อ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ข้อ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น
เน้นการบูรณาการการเรียนรู้และการดารงชีวิต
ข้อ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายวันทยา ชานาญกิจ
พ.ค. 63 - มี.ค. 64

1. หลักกำรและเหตุผล
เนื่ องด้วยในปี การศึกษา 2562 ที่ผ่ านมา นักเรียนโรงเรียนนาบอน มีพฤติกรรมเสี่ยง มีปัญหาการติด
0, ร, มส. และ มผ, จานวน 99 คน จากนักเรียนทั้งหมด จานวน 848 คน คิดเป็นร้อยละ 11.67 ซึ่งมีพฤติกรรม
หรือสาเหตุมาจาก 1) นักเรียนขาดความสนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 2) ขาดความพร้อมและระดับสติปัญญาของนักเรียน 3)
นักเรียนไม่ทาการบ้านที่คุณครูมอบหมาย 4) นักเรียนมีงานค้าง 5) นักเรียนมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว 6. นักเรียนติด
สื่ อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ห รื อ ติ ด เ ก ม 7 ) ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใ ก ล้ ตั ว นั ก เ รี ย น เ ช่ น ผู้ ป ก ค ร อ ง ข า ด
การเอาใจใส่
จากสภาพปั ญหาของนั กเรีย นโรงเรียนนาบอนกลุ่ ม ดังกล่าว ส่ งผลให้นักเรียนติด 0, ร, มส, และ มผ,
ไม่ใ ส่ ใ จการเรี ย น รบกวนเพื่อ นคนอื่น ในห้ อ งเรีย น ไม่มี ความสุ ข ในการเรี ยนและเพื่อ นชั กจูง ไปในทางที่ ไม่ ดี
ได้ง่าย ดังนั้น กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนาบอน จึงมีความสนใจและคิดว่าเป็นปัญหาที่ควรจะเร่งแก้ไขอย่าง
เร่งด่วนที่สุด จึงได้จัดทาโครงการห้องเรียนปลอด 0, ร, มส, และ มผ, โดยมีแรงบันดาลใจจากนักเรียนโรงเรียนนา
บอน จานวน 9 ห้องเรียน จาก 27 ห้องเรียน ที่ไม่ติด 0, ร, มส, และ มผ, จึงมีแนวควมคิดว่านักเรียนโรงเรียนนา
บ อ น ทุ ก ห้ อ ง เ รี ย น ก็ ส า ม า ร ถ ไ ม่ ติ ด 0 , ร , ม ส . แ ล ะ ม ผ , ไ ด้ แ ล ะ ส า ม า ร ถ จ บ ก า ร ศึ ก ษ า
ภาคบั ง คั บ และภาคการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ โดยยึ ด แนวพระราชด ารั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มส, ,มผ, มาดาเนินโครงการที่ว่า “กำร
จะท ำ งำ น ให้ มี ป ร ะสิ ท ธิ ผ ลแ ละให้ ด ำ เนิ น ไ ปไ ด้ โ ด ยรำบรื่ น จ ำ เป็ น อย่ ำ งยิ่ งที่ จ ะต้ อ งท ำ ด้ ว ย
ควำมรั บ ผิ ด ชอบอย่ ำ งสู ง ไม่ บิ ด เบื อ นข้ อ เท็ จ จริ ง ไม่ บิ ด เบื อ นจุ ด ประสงค์ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของงำน ส ำคั ญ ที่ สุ ด
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ต้ อ งเข้ ำ ใจควำมหมำยของค ำว่ ำ ควำมรั บ ผิ ด ชอบ ให้ ถู ก ต้ อ ง” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว พิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2519 ”และ
ยึดหลักธรรมคาสอนของศาสนาพุทธ หลักธรรมอิทธิบาท 4 ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา และอริยสัจ 4 ได้แก่
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการติด 0, ร, มส, และ มผ. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนนา
บอน มีคุณธรรมเป้าหมาย คือ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และมีพฤติกรรม ดังนี้
1. นักเรียนมีความสนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบ และมีวินัยต่อตนเองและผู้อื่น
2. นักเรียนมีการฝึกฝนทักษะทางการเรียนและการเรียนรู้จากคนรอบข้าง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 ที่จะสร้างคนดีให้บ้านเมือง
2.2 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน
2.3 เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่ติด 0, ร, มส, และ มผ. ไม่ให้ติด 0, ร, มส, และ มผ. ซ้าอีก
2.4 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนนาบอน มีผลการเรียนดีขึ้น
2.5 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนนาบอน มีความสามัคคีกันมากขึ้น
2.6 เพื่อสร้างความตระหนักแก่นักเรียนในการยึดหลักธรรมมาใช้ในการดาเนินชีวิต
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
นักเรียนโรงเรียนนาบอน ร้อยละ 50 จากจานวน 27 ห้องเรียน ไม่ตดิ 0, ร, มส, และ มผ.
3.2 เชิงคุณภำพ
นักเรียนโรงเรียนนาบอน ร้อยละ 50 จากจานวน 27 ห้องเรียน ไม่ตดิ 0, ร, มส, , มผ, และ
มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
นักเรียนโรงเรียนนาบอน ร้อยละ 50 จากจานวน 27 ห้องเรียน ไม่ตดิ 0, ร, มส, และ มผ,
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5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1.
ขั้นเตรียมกำร (P)
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.
ขั้นดำเนินกำร (D)
1. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอน
การดาเนินงานโครงการ / กิจกรรม
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
3. ดาเนินการกิจกรรมตามโครงการ
ห้องเรียนปลอด 0, ร, มส, และ มผ,
3.
ขั้นติดตำมและประเมินผล (C)
1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ
2. สรุปผล / รายงานผลการจัดทา
โครงการ
4.
ขั้นปรับปรุงและพัฒนำ (A)
นาผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรม แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการ
ต่อไป

ระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ค. 63

ผู้รับผิดชอบ
นายวันทยา ชานาญกิจ

มิ.ย. 63 - มี.ค. 64

คณะกรรมการตามคาสั่ง

ต.ค. 63 และ
มี.ค. 64

นายวันทยา ชานาญกิจ
และ
คณะกรรมการตามคาสั่ง

ต.ค. 63 และ
มี.ค. 64

นายวันทยา ชานาญกิจ
และ
คณะกรรมการตามคาสั่ง

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

1. กิจกรรมยกย่อง
เชิดชูเกียรติแก่ห้องเรียน
ไม่ตดิ 0, ร, มส, และ
มผ.

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
10,400

-

เวลำที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 63 และ
มี.ค. 64

นายวันทยา
ชานาญกิจ
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รวมงบประมำณ
10,400
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
นักเรียนโรงเรียนนาบอน ร้อยละ 50 จากจานวน 27 ห้องเรียน ไม่ตดิ 0, ร, มส, และ มผ,
7.2 เชิงคุณภำพ
7.2.1 นักเรียนโรงเรียนนาบอน ร้อยละ 50 จากจานวน 27 ห้องเรียน ไม่ตดิ 0, ร, มส, และ
มผ,
7.2.2 นักเรียนโรงเรียนนาบอนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดวำมสำเร็จ
ร้อยละ 50 ของนักเรียนโรงเรียนนาบอน จากจานวน 27 ห้องเรียน
ไม่ตดิ 0, ร, มส, และ มผ,

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน
สรุปผล
แบบสรุปผล
การเรียน
การเรียน

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นายวันทยา ชานาญกิจ)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบกิจกรรม
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ กิจกรรม
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(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน

รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
ลำดับที่
1.
2.

รำยกำร
กระดาษสาหรับทาเกียรติบัตร
กรอบเกียรติบัตร
รวม

จำนวน
20 รีม
80 ชิ้น

รำคำต่อหน่วย
(บำท)
200
80

รวม
(บำท)
4,000
6,400
10,400

หมำยเหตุ
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13.โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรม
นิเทศภายใน

ผู้รับผิดชอบ
ครูวนั ทยา
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โครงกำร
กิจกรรม
สนองนโยบำย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพม.12
สถำนศึกษำ
สนองมำตรฐำนฯ
ลักษณะโครงกำร
ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร

นิเทศภำยในสถำนศึกษำ
นิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ และ PLC
ข้อ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายวันทยา ชานาญกิจ
พฤษภาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
การส่งเสริมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้นั้น นอกจากตัวนักเรียนแล้ว ครูผู้สอนก็มีส่วนสาคัญเป็น
อย่ า งยิ่ ง การสอนของครู ย่ อ มสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ภาพและผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก เรี ย น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี
การนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลและสังเกตการสอนของครูเป็นระยะๆ เพื่อนาผลมาพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย
ต่อไป อันเป็นการกระตุ้นให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผล เป็นประโยชน์
ต่อการจัดการศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกากับ ติดตาม นิเทศผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรในโรงเรียน
2.2 เพื่อนิเทศให้ความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน แก่ครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้ครูนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เป้ำหมำยของโครงกำร
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 ครูร้อยละ 70 มีการแลกเปลี่ยนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน (PLC) และนา
ข้อมูลมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
3.1.2 ครูร้อยละ 80 ได้รับการนิเทศการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 ครูนาข้อมูลการแลกเปลี่ยนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน (PLC) มา
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
3.2.2 ครูสามารถนาแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการทางานของตน จัดการเรียนการสอน และ
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ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
4. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ร้อยละของครูทมี่ ีการแลกเปลี่ยนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน (PLC)
4.2 ร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับการนิเทศ
4.3 ร้อยละของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับการนิเทศ

5. แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับที่
กิจกรรม
1.
ขั้นเตรียมกำร (P)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ทาความเข้าใจและแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดงาน
- ติดต่อประสานงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และหน่วยงาน
ต่างๆ ในโรงเรียน
2.
ขั้นดำเนินกำร (D)
- ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มบริหาร
วิชาการ พบกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังเกต
การสอนของครูทุกกลุ่มสาระฯ
3.
ขั้นติดตำมและประเมินผล (C)
- นิเทศ ติดตาม ประเมินผลงานและ
หาแนวทางปรับปรุง
- นาเสนอผลงานในรอบปีที่ดาเนินงาน
ในที่ประชุมทุกกลุ่มสาระ / งาน / กลุ่ม
บริหาร

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม 2563

กลุ่มบริหารงานมวิชาการ

มิถุนายน 2563

กลุ่มสาระฯ

ก.ค. 63 - ก.พ. 64

ภาคเรียนที่ 1,2
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มบริหารงานมวิชาการ
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4.

ขั้นปรับปรุงและพัฒนำ (A)
สรุปรายงานและประเมินผลการ
ดาเนินโครงการ
สรุปผลการดาเนินโครงการ

กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มบริหารงานมวิชาการ

6. รำยละเอียดกิจกรรมและกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม

1. กระดาษสาหรับทา
เกียรติบัตร
2. น้าหมึกเครื่องพิมพ์ 1 ชุด
รวมงบประมำณ

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน
800
1,200
2,000

เวลำที่
ดำเนินกำร
พ.ค. 63 ก.พ. 64

ผู้รับผิดชอบ

นายวันทยา
ชานาญกิจ

-

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 เชิงปริมำณ
7.1.1 การปฏิบัติงานของบุคคลากรในโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันถูกต้อง ชัดเจน
7.1.2 ครูนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.2 เชิงคุณภำพ
ครูมขี วัญ กาลังใจ และกระตือรือร้นในการทางาน
8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.1 ครูมีการแลกเปลี่ยนรู้
ประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอน (PLC) ร้อยละ 70
4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับ
การนิเทศ ร้อยละ 80

วิธีกำรประเมิน
เครื่องมือประเมิน
- ตรวจสอบกระบวนการบริหาร - แบบประเมินโครงการ
จัดการโครงการ
- แบบบันทึกการประชุม
- บันทึกผลงานการสังเกตการสอน - แบบสรุปรายงาน
ของครู
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4.3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้รับการนิเทศ ร้อยละ 80

- บันทึกการประชุมครูของคณะ
กรรมการบริหารวิชาการ
- สรุปผลรายงานการดาเนิน
โครงการ

9. สถำนที่ดำเนินโครงกำร
โรงเรียนนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายวันทยา ชานาญกิจ)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน

486

รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย
ลำดับที่
1.
2.

รำยกำร
กระดาษสาหรับทาเกียรติบัตร
น้าหมึกเครื่องพิมพ์ 1 ชุด
รวม

จำนวน
4 รีม
4 ขวด

รำคำต่อหน่วย
(บำท)
200
300

รวม
(บำท)
800
1,200
2,000

หมำยเหตุ
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บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบ
โรงเรียนนาบอน
เลขที่ 7/1 หมุ่ที่ 2 ตาบลแก้วแสน
อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
10 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วยโรงเรียนนาบอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้จัดทาแผนงาน
โครงการประจาปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. /2545 และตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุภาพตามลาดับต่อไป
บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดาเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน

บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบแผนงำนโครงกำรประจำปีกำรศึกษำ 2563
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
..................................................................................................................................... ...............................................
....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................................
(นายเดโช หนูทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนาบอน
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